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Уважаеми колеги,

Авторският екип на ИК „АНУБИС“ ви предла-
га нова, интересна визия и съдържание на учеб-
ния комплект по история и цивилизации за пети 
клас. Той съдържа учебник, електронен вариант 
на учебник, учебна тетрадка и книга за учителя.

Учебникът съдържа 40 учебни единици за нови 
знания, 5 урочни занятия за преговор и обобще-
ние, 5 за контрол, 3 преговорни: 1 – за начален и 
2 – за годишен преговор, както и 11 „исторически 
работилници“ за упражнение и практически дей-
ности. Към всички уроци е дадена допълнителна 
информация под формата на кратки исторически 
свидетелства, любопитни факти, илюстрации и 
исторически карти с цел повишаване интереса на 
учениците към съответното учебно съдържание 
и разнообразяване на тяхната дейност. Въпроси-
те и задачите за самостоятелна работа, дадени в 
края на всеки урок, целят затвърждаване и оцен-
ка на усвоените от учениците знания и умения. 
Най-важните идеи на всеки урок са изведени в 
рубриката „Вече научихте“. В края на учебника 
се намира „Речник на новите понятия“, изучава-
ни по програма в 5. клас, подредени и обяснени 
по азбучен ред. Следват „Хронологични табли-
ци“, включващи най-важните събития от уроците 
за нови знания в разделите „ Праистория“, „Пър-
вите цивилизации“, „Древна Елада и елинистиче-
ския свят“, „Древна Тракия“ и „Древен Рим“.

Електронният вариант на учебника съдържа 
и множество допълнителни продукти – мултиме-
дийни презентации, галерии с изображения, въз-
становки на исторически обекти и събития, вир-
туални разходки из архитектурните паметници на 
древния свят, интернет линкове по дадени теми, 
разнообразни тестови задачи и електронни ресур-
си за самопроверка на усвоените знания и ключови 
компетентности по история и цивилизации.

Учебната тетрадка отговаря на съдържател-
ната структура на учебника, свързана с уроци-
те за нови знания. Предвидената за изпълнение 
практическа работа е разнообразна по характер 
и е съобразена с възможностите и интересите 
на учениците. Чрез нея се затвърждават усвое-
ните или усвоявани знания, формират се уме-
ния с практико-приложен характер, осмисля се 
цялостно учебното съдържание. Като се имат 
предвид възрастовите особености на учениците 
от 5. клас, задачите за практическа работа не са 
сложни и трудни. Част от тях са дадени в игро-
ви аспект. Някои от въпросите имат краепозна-

вателна насоченост, предполагаща стимулиране 
на учениците в тяхната работа по опознаване на 
родното селище и родния край. 

Книгата за учителя по учебната дисциплина 
история и цивилизации е адресирана към препо-
давателите, които водят обучението по предмета 
в 5. клас. Разработеното съдържание цели да ги 
подпомогне в тяхната всекидневна работа, ори-
ентирайки ги относно целите, задачите и техно-
логията на учебно-преподавателската дейност, 
в която приоритетно място имат учениците. В 
този смисъл книгата представлява своеобразна 
партньорска методика на обучението по исто-
рия и цивилизации. Насочена е към практиката 
и предлага насоки за работа съобразно съдържа-
нието на курса, възможностите на учениците от 
съответната възраст и условията във всяко учи-
лище. Така книгата за учителя има функциите 
на конкретна методика за работа в обучението по 
история и цивилизации в 5. клас. 

Насоките за подходи и реализация на учебния 
процес не предопределят и не задължават учите-
ля стриктно да спазва предложената технология 
на обучение. Те само го информират за възмож-
ностите за избор от негова страна. На основата 
на научно обоснованите варианти за работа той 
самостоятелно определя методиката на обуче-
ние, влагайки своето лично разбиране и отноше-
ние към нея с главна цел да обезпечи активност, 
самостоятелност, оригиналност и творческо на-
чало в дейността на учениците.

Уважаеми родители,

Книгата за учителя е добро помагало за всеки 
загрижен за детето си родител. Тя е ориентир в 
основните и важни изисквания за знанията, уме-
нията и компетенциите на учениците в обучение-
то по история и цивилизации. Ако се запознае-
те с нея, вие можете да станете добър партньор 
на вашето дете в разбирането и осмислянето на 
сложното, но интересно и обогатяващо всеки 
търсещ човек минало на човечеството. „Пъту-
вайте“ заедно и опознайте едни от най-забележи-
телните паметници на праисторическото и антич-
ното световно културноисторическо наследство. 

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

В книгата за учителя по история и цивилизации 
за 5. клас на издателство АНУБИС се съдържа 
информация, която улеснява преподаването на 
урока и взаимодействието с ученици и родители. 
Текстът е съобразен с конкретните изисквания 
на Закона за предучилищно и училищно образо-
вание (2015) и с потребностите в многообразния 
и творчески процес на учене и преподаване. Ин-
тегрирани са ключовите компетентности в об-
щообразователната подготовка, чл. 77. (1). Ак-
центирани са цялостните политики за „подкрепа 
за личностно развитие на детето и на ученика; 
изграждане на позитивен организационен кли-
мат; утвърждаване на позитивна дисциплина и 
развитие на училищната 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 концепции 
в ученето, от разбиране за ролите на ученика 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 самопоз-
нание, личностно развитие и силата на човешкото 
общуване. В същото време и ролите на учителя 
на XXI век се свързват с предприемаческо и пози-
тивно 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 учи-
лище. От друга – разбиращ, ведър, образован, с 
умения в прилагане на новите стандарти в обуче-

нието. Учител, който може да превърне атмосфе-
рата на часа в т.нар. позитивна класна стая и да 
експериментира в актуални обучителни моде-
ли. Изискване към нас педагозите днес е успешна-
та комуникация с родителите и взаимодействие в 
диференцирана среда - възможност за ефективно 
вграждане на деца с различни образователни по-
требности (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 образоватерната 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 
аспекти от развитието. Детството постепенно 
преминава в ранно юношество и е важно като пе-
дагози 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 организа-

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

стъпващи промени, ще се убедим в необходи-
мостта от оказване на помощ и подкрепа на дете-
то – бъдещ петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси ин-

дивидуалност (идентичност), има трудности в ут-
върждаване на норми и правила. Препоръки към 
педагога: прилагайте умерено физическо и пси-
хическо натоварване поради повишената възбу-
димост и снижената работоспособност. Системно 
поставяйте граници в поведението на детето, на-
помняйте въведените училищни и нравствени пра-
вила и утвърждавайте „позитивната дисциплина“.

Eмоционална неустойчивост, свързана 
най-често с промени в настроенията – от дързост, 
приповдигнатост, активност, агресивност до де-
пресивност, усещане за самота, конфликтност. 
Препоръки към педагога: приложете упраж-
нения за самоконтрол, саморегулация на пове-
дението (дишане, релакс), управление на стреса. 
Стимулирайте развитие на емоционална компе-
тентност на ученика – да разпознава собствените 
си емоции (особено негативните), да управлява 
гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите 
на другите в общуването.

Ускорено полово съзряване като част от 
всеобщ подем в преустройството на организма. 
Незавършено физическо израстване и духовно 
съзряване и т.н. Препоръки към педагога: при-
емайте търпеливо и разумно предизвикателства-
та в половите стереотипи, отговаряйте на въпро-
си, свързани с различията.

Силен стремеж към самостоятелност и не-
зависимост от учителя и от родителите. Препо-
ръки към педагога: стимулирайте развитието 
на адекватна самооценка, водете интерактивен 
образователен процес, който подкрепя изявата и 
участието на всяко дете. Поощрявайте родители-
те чрез техниките 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 
възрастен“ 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 наука, техника, спорт, изкуство – така те пре-
растват в увлечения. Препоръки към педагога: 
признавайте индивидуалността на всяко дете, 
стимулирайте самопознанието чрез игри, оценя-

вайте обективно и позитивно знанията и учебни-
те постижения, стимулирайте личностното раз-
витие на ученика.

Убежденията са свързани с отделни позна-
ния и с авторитета на значими възрастни, лично-
сти, герои на филми, литературни произведения. 
Рязко спада учебната мотивация. Препоръки 
към педагога: подкрепяйте любопитството на 
децата, четенето и стремежа да подражават на 
любими образи и герои. Провокирайте интереса 
с разнообразни дидактически и психолого-педа-
гогически подходи в обучението. Ангажирайте 
се с отговори на въпроси: „Какъв е смисълът?“, 
„За какво всичко това ми е необходимо“, „Как-
во е приложението на наученото в реалността“. 
Учете децата на „житейските 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 изгот-
вяне план на урока от ученика, демонстрирайте 
как се отделя важно от маловажно, обобщавайте 
и систематизирайте. Специално внимание обър-
нете на уменията за учене, въвлечете родителите 
в сътрудничество.

Вниманието и концентрацията бележат 
спад и се влошават – допускат се грешки при че-
тене, писане. Ученикът по-трудно се концентри-
ра поради многопосочните си интереси – от една 
страна, се увлича от собствените си потребности, 
от друга, е необходимо да се ангажира с препо-
даването, с урока. Препоръки към педагога: 
привличайте вниманието на ученика, като поста-
вяте цели, въвличайте го в конкретни дейности, 
поставяйте учебни задачи, съобразени с индиви-
дуалните възможности и интереси, планирайте и 
контролирайте дейността в синхрон с изисква-
нията 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. 



7

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 роди-
тели. Препоръки към педагога: давайте пози-
тивна обратна връзка и поощрявайте изявите и 
активността на ученика. Създавайте спокойна ат-
мосфера на доверие и безопасност. Подкрепяйте 
и поощрявайте родителите към образци на при-
емащо поведение, отчитане на индивидуалния 
напредък, не сравняване 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 са-
морегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел 
за подражание са връстници и приятели, както и 
личности авторитети. Липсва началният учител и 
средата на сигурност. Препоръки към педагога: 
приложете различни стратегии от позитивното 
възпитание и моделите на Бен Фурман („Методът 
детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие 
на доверие, акцентирайте по-силните страни на 

ученика (не дефицита), търсете ресурси, плани-
райте програми за личностно развитие на детето. 
При резултат отразете успехите публично и поощ-
рете участието. В случаи на поведенческа дезадап-
тация и деструктивни 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 факто-
ри 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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№ 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.

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
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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 
накратко, като изтъкнете най-силните страни, про-
фесионални 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 види-
мо място под формата на колаж, цветен стимул, 
фотографии и т.н.)

• придържайте се към ефективно управление 
на времето в часа (планиране, разпределяне, кон-
тролиране 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; 
мотивиращо 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 
участници 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 формули-
ровки и класификации за стил на учене. Сред 
най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб, 
Майерс и Бригс, Голей и др. Стилът на учене 
като относително устойчива величина се разли-
чава от стратегиите на учене – подходящ метод 
за приложение на стила по съответен начин. Този 
подход гарантира активност, интерес и творческа 
активност в обучението и изисква определени 
стъпки, които учителят да следва:

Стъпка 1. Запознайте се подробно с концеп-
цията „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 
техники, подходящи за преподаването на урока. 

Подборът на стратегии за преподаване на уро-
ка е професионелен и личен избор на учителя. 
Често той се представя и демонстрира в учител-
ското портфолио като доказателство за гъвкав 
подход и новаторство в работата. Можете да из-
ползвате разнообразни варианти, например:

Учене чрез сътрудничество – утвърдена стра-
тегия, известна като „Методи на Кегън“ (1985). 
Авторът популяризира цялостното си изследване, 
свързано с приложение на техники, които форми-
рат социални умения и сътрудничество у децата. 
В схема 2 са показани елементите на стратегията 
„Учене чрез сътрудничество 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 участници-
те (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 

групи (игри за групова работа); за разработване 
и усвояване на нови знания (интервю с учебни 
фишове); за обобщаване и систематизиране (мо-
зъчна 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 
особености, 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-малко и по-достъп-
на информация; повече 
онагледяване и картини; 
повече занимателност; 
по-голям размер на сим-
воли и букви; думи, раз-
делени на срички; игрови 
упражнения

2-ро ниво
(50 – 60% 
от класа)

добре се 
справят с 
уч. съдър-
жание

презентации; практически 
и кратки упражнения; уп-
ражнения за затвържда-
ване на материала; фрон-
тално преподаване

3-то ниво
(15 – 20% 
от класа)

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

усложнени, разнообразни 
задачи; повече информа-
ция, основно словесна; 
сложни форми на изразя-
ване и понятия; забавни 
игри; по-малък размер на 
символите

Приобщаващо образование 
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното обра-

зование (след учене чрез сътрудничество) поз-
волява уважаване и приемане на всички деца, 
независимо от техния статус, произход и култу-
ра. Приобщаващата педагогика е насочена и към 
персоналните потребности на децата със специ-
ални образователни и обучителни потребности 
(СОТ и СОП). Успешното прилагане стратегиите 
на приобщаващото образование изисква придър-
жане към определени стандарти на поведение. 
Препоръчително 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 изпълне-

ние на дейността
• да представите перспектива за полезността 

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

ни 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 неточно-
сти; уточняване на представите на детето по тема-
та; формиране на знания и умения практически да 
приложи изискванията на учителя. В тази връзка 
препоръчително към работата на учителя е:

• изработване на индивидуален план за всяко 
едно дете спрямо динамичния стереотип (индиви-
дуални особености) и работа на „малки порции“

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

• използване на подпомагащи прийоми, заба-
вен 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 
потребности са: 

• семейното възпитание и атмосферата в се-
мейството, както и добрата връзка на педагога с 
родителите

• увереността у децата и развитието на пози-
тивна, 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 двупо-
сочен принципът за интегриране и приобщаване в 
еднаква 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 убе-
дително се откроиха представите на учителя за 
ефективни взаимоотношения с родителите, както 
и очакванията на семейството за ролите и пове-
дението 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, уме-
ние да изслушват и напътстват, 
да създават доверие, да провеж-
дат интересни уроци, да дават 
примери от живота, да създават 
различни и запомнящи се часове, 
да стимулират децата да учат, да 
събуждат любопитство и инте-
рес, да уважават родителите и 
техните пропуски, да провокират 
справедливост, да научават де-
цата да задават въпроси: „Защо, 
Как, Какво, Къде“.

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

изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Приви-
легия е възможността да застанем уверено – това е 
силата да изразим своето отношение, да утвърдим 
своя авторитет и имидж професионално и социално 
приемливо! Някои познати моменти в ефективната 
комуникация с родителите ни гарантират успех:

• опознайте родителите: научете техните име-
на, потребности и интереси – така създавате до-
верие, 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, 
използвайте подходяща терминология, подбе-
рете внимателно обръщението си в Ти или Вие 
форма

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

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

• придържайте се към правилата на вербал-
на, 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... очак-
вам да получа Вашата подкрепа)

• дайте възможност на родителя да изрази свое 
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен 



12

или агресивен, не приемайте реакцията му като 
насочена пряко към вас – изслушайте емпатично 
(с разбиране, напр. разбирам, аха..., Правилно ли 
съм разбрал, че...?, Мога ли с нещо да бъда по-
лезен?, Разбирам, мога ли сега да изразя своето 
мнение и т.н.), подканете го да изкаже съобра-
женията си, задайте 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.

Използвана литература: 
Батоева, Д., Т. Попов и др. Педагогическа и психоло-
гическа диагностика. С., 2006.
Георгиев, Л. Психология на развитието и възрастова 
психология. С., 2005.
Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за 
въздействие при деца с умствена изостаналост. С., 
2009.
Захариева, Р. Трите модела за училищна готовност. 
С., 2004.
Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на 
детето в света. Дидактически игри по образователни 
направления природен и околен свят 3 – 7 години. ВТ, 
2010.
Кирилова, Ем. Параметри и диагностика на готов-
ността за училищно обучение. ВТ, 2004.
Лефтерова, Б. Здравното възпитание в контекста на 
социално-поведенческа готовност на детето за учили-
ще. С., 2014.
Маринов, Е. Рехабилитация и ерготерапия при деца 
със СОП. С., 2013.
Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. ВСУ, 
2011.
Молберг Ш.,М. Сьоблом. Фокусирано към решения 
образование. С., 2006.
http://psiho-test.info/preduchilishtna-vuzrast.php
http://priobshti.se/article/ekipna-rabota/partnorstvo-s-
roditelite
http://www.daskalo.com/outsalapitsa/files/2012 или 
http://roditeli.org/index.php
http://www.teacher.bg/(101 идеи за иновативни учители)
www.psyhichnozdrave.com
www.edu.uni-sz.bg/books/
www.slideshare.net/c.gergova/
www.roditeli.org

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. Демон-
страция и окуражаване на децата: как да стоят 
„правилно“ на чина; как да организират матери-
алите си на учебното място; как да подреждат по-
собията си в началото и в края на всеки учебен час. 
Отразяване на старанието и стремежа за ред с по-
ощрение, привилегия или награда. Обособяване на 
места в класната стая, където децата могат да по-
ставят индивидуални предмети, вещи, портфолио, 
материали. Подреждане записа на дъската систем-
но, с придържане към определени области (за нови 
знания, план на урока, понятия, напомняне и за до-
машни задачи). Осигуряване на достатъчно време 
за препис на информацията от дъската или запоз-
наване с нея. Изискване за наличие 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 ин-
формацията 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. Изработва-
не календар на събитията и поставяне на стената 
в класната стая. Създаване на графици и списъци 
на нещата, които трябва да се направят. Съгласу-
ване на общия календар с този на всяко дете.

Научаване на децата да разпознават времето 
и часа, графика и календара. Изработване на 
дневен режим и график за класната стая (гра-
фичен, с рисунки и символи). Подпомагане на 
учениците да съобразяват и приоритизират (кои 
задачи са спешни и неотложни; кои са важни; 
кои са важни, но не спешни; кои не са важни). 
Демонстрация как свършените задачи могат да 
се отмятат по списък. Разработване на по-дълги 
и сложни задачи на малки части. Помощ учени-
ците да организират идеите си, като използват 
„подсказки“ (цветни листове, триещи се дъски, 
самоуправление/самопомощ). „Материализира-
не“ на успеха (карта на целите, списък на пости-
женията/колаж и др.).

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

теля за получаване на преки инструкции (напр. 
Всеки да излиза отпред и да идва до мен).Задават 
се интересни, провокативни въпроси, показват се 
снимки, разказват се кратки истории или се про-
чита стихотворение, 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, свър-
зан с урока, в кутия, чанта – начин да се накарат 
учениците да отгатват – предизвиква дискусии и 
писмени дейности. Прилага се система от различ-
ни сигнали: слухови: използва се звънче, пляскане 
или музикален фрагмент на пиано, китара, устни 
сигнали (Стоп... Това е важно); зрителни: прис-
ветване с лампа, вдигане на ръката си (знак за уче-
ниците да вдигнат ръце и да затворят уста, докато 
всички не замълчат и не започнат да внимават); 
рутинни фрази: Всички… Готови…; очен кон-
такт: учениците трябва да виждат учителя, когато 
говори, особено когато дава инструкции. За под-
държане на вниманието: добра предварителна 
подготовка и паузи при даване на инструкции. От-
четлив ритъм и разнообразни въпроси към целия 
клас, към двойки или индивидуален отговор при 
преподаване на урока. Намаляване на времето за 
говорене. Използване на специализирани техники 
за задаване на въпроси (задават се отворени въ-
проси, изисква се учениците да разсъждават и се 
стимулират 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“.



14

Приложение 3

ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ 
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2. НАУЧНА ОБОСНОВКА 
НА РАЗРАБОТЕНОТО УЧЕБНО 
СЪДЪРЖАНИЕ В УЧЕБНИЯ 
КОМПЛЕКТ

В цялостния педагогически процес на средно-
то училище важно място се отделя на учебните 
предмети от културно-образователната област 
„Обществени науки и гражданско образование“, 
важна част от които е обучението по история 
и цивилизации. Това е така, защото няма друга 
учебна дисциплина, която да дава по-пълна пред-
става за непрекъснато променящия се свят, за 
потребностите на съвременността.

Без историята не е възможно да се обяснят 
каквито и да било социални структури на съвре-
менния свят. Основното социално значение на 
историческата наука е да изследва и да разкрие 
картината на миналото, а на историческото обра-
зование да намери онази връзка между минало и 
съвременност, чрез която хората да откриват себе 
си в съответната национална идентичност, да ос-
мислят социално своята обществена дейност, да 
придават социална значимост на своето поведе-
ние, да се осъзнават като част от човечеството в 
неговите не само глобални, но и по-малки соци-
ални общности. Важна цел на обучението по ис-
тория е политическото възпитание на поколени-
ята. Чрез историята учениците трябва да се учат 
да поемат обществена отговорност за съдбата на 
своя народ и отечество, за съдбата на човечество-
то като цяло, за прогреса. Да поемат отговорност 
за утвърждаване на хуманизма и демократичното 
устройство на съвременното общество. 

През учебната 2016 – 2017 г. педагогическата ра-
бота в българското средно образование ще се ръко-
води от няколко фундаментални нормативни акта:

• Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учеб-
ния план 

• Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за об-
щообразователната подготовка

• Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за позна-
вателните книжки, учебниците и учебните помагала 

Ще продължи и целенасочената работа за пости-
гане на начална и функционална грамотност в рам-
ките на Националната стратегия за насърчава-
не и повишаване на грамотността (2014 – 2020).

Съобразно новата учебна програма по исто-
рия и цивилизации, одобрена от МОН в края на 
2015  г., съдържанието на общообразователната 
подготовка по история и цивилизации в 5. клас 

обхваща епохите Праистория и Античност. В 
този клас учениците се запознават с появата и 
достиженията на първите човешки цивилизации с 
акцент върху развитието на Средиземноморския 
свят. Важно място в курса на обучение заема и 
историята на днешните български земи през раз-
глежданите епохи като част от Средиземномор-
ския свят. Така се формира отношение към ан-
тичното културно наследство и неговата роля в 
историческото развитие на Европа и разбиране за 
органичната връзка между минало и настояще. В 
процеса на обучение се поставя началото на фор-
миране на умения за овладяване и прилагане на 
специфични техники на историческото познание.

Основните очаквани резултати на обучение-
то са свързани с умението на учениците да:

• разбират смисъла на историята и нейното 
значение 

• разграничават основните видове исторически 
източници и да извличат информация от тях

• разбират ролята на географските условия за 
появата и особеностите на земеделската дейност

• посочват на картата археологически обекти 
от Праисторията и Античността в днешните бъл-
гарски земи

• разпознават паметници на праисторическото 
и античното изкуство 

• описват възникването на първите цивилиза-
ции и форми на държавно управление: град дър-
жава, монархия, империя

• разбират ролята на образованието, науките, 
изкуствата и законите в развитието на човека и 
на обществото

• разбират ролята на религията в обществения 
живот

• осмислят идеята, че древните цивилизации са 
създали едни от най-ценните паметници на све-
товната култура

Учебното съдържание, интерпретирано и осмис-
ляно чрез подходящи педагогически технологии, 
дава възможност за формиране на умения у учени-
ците и постигане на важни ключови компетент-
ности. В този смисъл от ученика се очаква да:

• използва знания и да развива умения за ра-
бота с научен текст (структура и езикови особе-
ности) и да извлича съществена информация от 
урочна статия от учебника по история; да разли-
чава научно описание от художествено 

• развива умения за изготвяне на характерис-
тика на известна личност или културен паметник

• използва знания и да развива умения за рабо-
та с речник на чуждите думи в българския език и 
терминологичен речник



16

• развива езиковата си грамотност, като усъ-
вършенства техниката си на четене и своята пис-
мена култура, а чрез използваните понятия да обо-
гатява и езиковата си култура; да умее да използва 
подходящи за исторически разказ глаголни време-
на; да работи с различни видове текст; да изготвя 
описание и подробен преразказ; да осмисля и из-
ползва основни общоисторически понятия

• развива основни умения на дигиталната гра-
мотност: да изпълнява задачи, свърза ни с търсе-
нето, намирането и обработката на информация 
по определени теми в интернет; да представя ис-
торическа информация, да изготвя мултимедий-
ни презентации по зададена тема, като използва 
текстообработващи програми

• развива умения за работа с географска (исто-
рическа) карта и да разпознава техните условни 
знаци

• развива умения за пространствено локализи-
ране на древните цивилизации

• формира трайни представи за важни памет-
ници на античната култура

• формира умения за наблюдаване на изобра-
жения и съставяне на кратко описание по картина

• развива умения за извличане на историческа 
информация от произведения на изкуството, като 
си служи с понятията композиция, фон, палитра, 
цвят и др. 

• изгражда чрез художествени образи разби-
ране за кодексите на поведение, характерни за 
древните общества

• осмисля ценностите на Античността и връз-
ката им със съвременността

• разшири представите си за ценностите на 
олимпизма

• изгражда отношение към инициативността, 
активността, независимостта и новаторството в 
личния и обществения живот

• развива разбиране за историческата стой-
ност на архитектурната среда

• усвоява знания за художественото наслед-
ство по българските земи

• придобие познания за значими музикални яв-
ления в древността, свързани с българското кул-
турно наследство (Орфей)

• използва представите за света и човека, из-
градени чрез познатите митове от Античността

• изгради разбиране за единството на околната 
среда и всекидневието на хората

• проявява активно отношение по въпроса за 
опазване на паметниците на миналото

3. ФОРМИ И МЕТОДИ 
НА КОНТРОЛ – ОБЩО 
ПРЕДСТАВЯНЕ

В процеса на обучението по история и циви-
лизация се използват различни форми и методи 
на контрол като: решаване на конкретни задачи, 
свързани с разбиране и интерпретация на исто-
рически текст; сравнение и обобщаване на ин-
формация за дадени събития или процеси; анализ 
на исторически извор; описание и разграничава-
не на паметници, свързани с различни изкуства; 
кратък писмен отговор на исторически въпрос; 
участие в ролеви игри и различни практически 
дейности; тестови задачи; ориентиране по исто-
рическа карта и откриване на конкретни истори-
чески обекти и др. 

Диагностицирането на резултатите от учеб-
но-възпитателната дейност е пряко свързано с 
целите на образованието и на практика се изра-
зява в тяхната диагностика. Това позволява да се 
види взаимовръзката цел – задачи – дейности – 
компетенции. Критериите за оценяване са свър-
зани преди всичко с насърчаване и стимулиране 
на по-нататъшното самостоятелно усвояване на 
нови знания и умения. Акцентът се поставя глав-
но върху развиване на компетенциите, свързани 
с учебното съдържание по история и цивилиза-
ции, както и на ключовите компетентности, кои-
то учениците трябва да придобият.

Ученическото портфолио е друго съвременно 
динамично оценяващо средство, което може ус-
пешно да бъде приложено за качествено оценя-
ване на знанията и постиженията на ученика по 
история и цивилизация и да проследи във време-
то неговото личностно развитие.
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3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 5. КЛАС
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 40 часа

Уроци за упражнение и практически дейности У/ПД 15 часа

Уроци за обобщение и преговор ПО 8 часа

Уроци за контрол и оценка КО 5 часа

Годишен хорариум: 68 часа 
Срочен: I срок – 36 часа, 18 учебни седмици, 2 ч. седмично
  II срок – 32 часа, 16 учебни седмици, 2 ч. седмично

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

1 Какво знаем за ми-
налото на нашите 
земи

ПО Познава събития и лично-
сти,изучавани в началния етап. 
Разпознава паметници на кул-
турноисторическото наследство 
в нашите земи.

2. 1 Миналото на бъл-
гарите (контролна 
работа за устано-
вяване на входно 
равнище)

КО ДОС за начален етап

3. 2 Историята и нейни-
те източници

НЗ Разбира смисъла на науката 
история.
Различава видове исторически 
източници.

исторически 
източници/ извори 
археология

4. 2 Времето в истори-
ята

НЗ Преобразува години във векове.
Работи с линията на времето.
Обяснява основни исторически 
понятия

Праистория 
Античност 
хронология

5.

О
кт

ом
вр

и 3 Историческа рабо-
тилница: Изчисля-
ване на времето в 
историята

У Преобразува години във векове.
Работи с линията на времето.

ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА
6.

О
кт

ом
вр

и

3 Начало на човешка-
та история

НЗ Определя местоположение и 
обекти по
историческа карта.

еволюция

7. 4 Поява на земедели-
ето и животновъд-
ството.
Откриване на ме-
талите

НЗ Установява взаимовръзка с 
обществения живот. Открива 
промени в начина на живот 
през различните епохи.

номади 
земеделци
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9

беседа устна 
писмена

тест писмена 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.
Съставя исторически 
речник.

беседа 
разказ

индивидуална 
групова

учебник по ис-
тория и цивили-
зации; електро-
нен вариант на 
учебника; учебна 
тетрадка; учебно 
помагало „Зани-
мателна история 
на Стария свят“ 
(Ц. Каснакова – Д. 
Белчев); истори-
чески атлас за 5. 
клас (издателство 
„Атласи“, 2016)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива способности за 
изчисляване, работейки
с линия на времето.

беседа работа в мал-
ки групи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива способности за 
изчисляване, работейки
с линия на времето.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова

Усвоява умения за 
работа с изображе-
ния и историческа 
карта.

Използва знания и  раз-
вива умения за работа с 
речник на чуждите думи 
в българския език и тер-
минологичен речник.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация.

Изгражда разбиране за 
единството на околната 
среда и всекидневието на 
хората.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
8.

О
кт

ом
вр

и

4 Днешните бъл-
гарски земи през 
праисторическата 
епоха

НЗ Разпознава паметници на кул-
турноисторическото наследство 
в нашите земи.

некропол

9. 5 Изкуство и вярва-
ния на праистори-
ческите хора

НЗ Описва стопански и духовни 
промени по зададени показа-
тели. Описва възникването 
на религии и техните основни 
елементи.

10 5 Историческа рабо-
тилница: Животът 
през новокаменна- 
та епоха.
Анализ на изобра-
жение

У Установява взаимовръзка меж-
ду природните условия и об-
ществения живот.
Открива промени в начина на 
живот през различните
исторически епохи.

11. 6 Праистори- ческата 
епоха

ПО Обяснява основни исторически 
понятия, с които работи, и 
може да посочи примери за тях.

ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

12.

О
кт

ом
вр

и

6 Древен Египет НЗ Установява взаимовръзка меж-
ду природните условия и об-
ществения живот.
Открива промени в начина на 
живот през различните
исторически епохи.

цивилизация

13.

Н
ое

мв
ри

7 Държавите в Месо-
потамия

НЗ Описва възникването на циви-
лизации, държави и форми на 
държавно управление. Използ-
ва хронологични и простран-
ствени ориентири при описание 
на исторически събития.

държава

14.

7

Владетел и държа-
ва

НЗ Обяснява основни исторически 
понятия, с които работи, и 
може да посочи примери за тях.
Разграничава причини и после-
дици.

15.

8

Историческа рабо-
тилница: Законите 
на Хамурапи.Ана-
лиз на писменисто-
рически документ

У Извлича информация от писмен 
документ
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Работи с различни 
източници на инфор-
мация.

Посещава музей. Участ-
ва в екскурзии с учебна 
цел.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Осмисля и съвместно 
използва основни 
общи понятия.

Изработва кратък план. беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята. 
Спомага за осмисля-
не и съвместно из-
ползване на основни 
общи понятия.

Участва в ролеви игри.
Изработва макет.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Спомага за осмисля-
не и съвместно
използване на основ-
ни общи понятия.

Изгражда разбиране за 
единството на околната 
среда и всекидневието на 
хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове източ-
ници.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Осмисля и съвместно 
използва основни 
общи понятия.

Развива умения за  из-
вличане на историческа 
информация от произве-
дения на изкуството.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява умения за 
анализ на писмен 
документ.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
16.

Н
ое

мв
ри

8

Обществата в Дре-
вен Египет и Месо-
потамия

НЗ Открива връзките между
природогеографските условия и 
обществения живот.

роби

17.

9

Всекидневието на 
хората в Древен 
Египет и Месопо-
тамия

НЗ Открива връзките между при-
родогеографските условия и 
обществения живот.

18.

9

Културата на Дре-
вен Египет иМесо-
потамия

НЗ Дава примери за взаимни влия-
ния между различни култури.

19. 10 Писменост и обра-
зование на първите 
цивилизации

НЗ Открива връзките между
природогеографските условия и 
обществения живот.

писменост

20. 10 Религиозни вярва-
ния в Древен Еги-
пет и Месопотамия

НЗ Използва различни източници 
на информация.
Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи.

религия 
жрец 
храм

21. 11 Религията на древ-
ните евреи

НЗ Използва различни източници 
на информация.
Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи.

22.

Де
ке

мв
ри

11 Историческа ра-
ботилница: Какво 
знаем за религията 
и религиозните 
обичаи в Древен 
Египет. Самостоя- 
телно съставяне на 
писмен текст

У Изработва кратък план, създава 
кратък писмен отговор на ис-
торически въпрос по зададени 
опори. Описва възникването 
на религии и техни основни 
елементи.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Съставя обществена 
пирамида.

Развива умения за  из-
вличане на историческа 
информация от произве-
дения на изкуството.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Спомага за осмисля-
не и съвместно из-
ползване на основни 
общи понятия.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация 
интерактивни методи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Развива умения за  из-
вличане на историческа 
информация от произве-
дения на изкуството.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Спомага за осмисля-
не и съвместно из-
ползване на основни 
общи понятия.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.
Самостоятелно със-
тавя писмен текст.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
научен текст (структура
и езикови особености) и 
извлича съществена
информация от урочна 
статия от учебника по 
история.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
23.

Де
ке

мв
ри

12 Първите цивили-
зации

ПО Описва възникването на циви-
лизации, държави и форми на 
държавно управление. Опре-
деля местоположение и обекти 
по географска и историческа 
карта.

24. 12 Първите цивили-
зации (контролна 
работа)

КО Определя местоположение, 
познава възникването на ци-
вилизации, държави и форми 
на държавно управление. Ус-
тановява синхронност между 
събития и личности. Разпознава 
обществени групи. Описва въз-
никването на религии и техни 
основни елементи. Извлича 
информация от различни исто-
рически източници.

ДРЕВНА ЕЛАДА И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ
25.

Де
ке

мв
ри

13 Древна Елада НЗ Установява взаимовръзка меж-
ду природните условия и об-
ществения живот.
Открива промени в начина на 
живот през различните
исторически епохи.

свободни хора
полис

26. 13 Гръцкият полис.
Великата гръцка 
колонизация

НЗ Определя местоположение и 
обекти по географска и истори-
ческа карта. Представя причи-
ните и последиците от Велика-
та гръцка колонизация.
Извлича информация от писме-
ни документи, карти, изобра-
жения.

колонизация

27. 14 Спарта НЗ Обяснява основни исторически 
понятия, с които работи, и 
може да посочи примери за тях.
Разграничава причини и после-
дици.

олигархия
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.
Съставя исторически 
речник.

Развива умения за 
пространствено лока-
лизиране на древните 
цивилизации. Развива 
способности за чертане 
(и разчитане) на графика, 
търсене на белези за ед-
наквост и съпоставимост 
на фигури.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

тест 
текущ контрол

групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.
Работи с историческа 
карта.

беседа
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Развива умения за работа 
с географска (историче-
ска) карта.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
28.

Де
ке

мв
ри

14 Атина НЗ Използва хронологични и прос-
транствени ориентири при опи-
сание на исторически събития.

демокрация
граждани 
агорӚ

29.

Ян
уа

ри

15 Спарта и Атина У Сравнява по зададени показа-
тели устройството на Атина и 
Спарта.
Описва различието във въз-
питанието на децата в Атина и 
Спарта.

30. 15 Древните елини и 
войната

НЗ Разбира ролята на войната за 
древните елини.
Разграничава причини и после-
дици.

31. 16 Империята на 
Александър Велики

НЗ Определя местоположение и 
обекти по географска и исто-
рическа карта. Извлича инфор-
мация от писмени документи, 
карти, изображения.

32. 16 Историческа рабо-
тилница: Алексан-
дър Велики.
Описание на исто-
рическа личност

У Използва различни източници 
на информация.
Разпознава исторически лично-
сти от епохата и прави описа-
ние по зададени опори.

33. 17 Обществото в елин-
ския полис

НЗ Описва структурата на обще-
ството.

34. 17 Всекидневието на 
древните елини

НЗ Използва различни източници 
на информация.

35. 18 Историческа ра-
ботилница: Олим-
пийските игри в 
миналото и днес. 
Проектна дейност

ПД Използва различни източници 
на информация.
Разширява представите за цен-
ностите на олимпизма.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с географска (историче-
ска) карта.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи със схеми. Използва различни из-
точници на информация.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове източ-
ници.

беседа 
разказ работа в мал-
ки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Създава текст по зададе-
ни показатели.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи презентация
интерактивни методи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Развива умения за 
изготвяне на харак-
теристика на извест-
на личност или кул-
турен паметник.

Развива техниките на 
четене и писмената кул-
тура на учениците, а чрез 
използваните понятия 
обогатява и езиковата 
култура.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Спомага за осмисля-
не и съвместно
използване на основ-
ни общи понятия.

Създава текст по зададе-
ни показатели.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Спомага за осмисля-
не и съвместно
използване на основ-
ни общи понятия.

Създава текст по зададе-
ни показатели.
Търси информация чрез 
ИКТ по зададени пока-
затели.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
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У
че
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а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
36.

Ф
ев

ру
ар

и

18 Културата на древ-
ните елини

НЗ Описва паметници на елин-
ската и на световната култура. 
Разпознава исторически лично-
сти от епохата и прави описа-
ние по зададени опори.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
37.

Ф
ев

ру
ар

и

19 Елинистическата 
епоха и нейното 
наследство

НЗ Описва паметници на светов-
ната култура. Дава примери за 
взаимни влияния между различ-
ни култури.
Свързва политиката на Алек-
сандър Велики със зараждането 
на елинистическата култура.

елинизъм

38. 19 Богове и герои в 
Древна Елада

НЗ Разпознава елински богове и 
герои.
Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи.
Различава видове исторически 
източници.

39. 20 Историческа рабо-
тилница: Светът 
на древните елини.
Изготвяне на пре-
зентация

ПД Изготвя мултимедийни пре-
зентации по зададена тема. 
Изработва кратък план, създава 
кратък писмен отговор на ис-
торически въпрос по зададени 
опори.

40. 20 Древна Елада и 
елинистическият 
свят

ПО Определя местоположение и 
обекти по географска и исто-
рическа карта. Познава еле-
менти на държавност в полиса. 
 Описва исторически личности 
по зададени опори.

41. 21 Представяне на 
проекти

ПД Представя информация чрез 
използване на компютърна 
програма Power Point.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Развива умения за  из-
вличане на историческа 
информация от
произведения на изку-
ството.

беседа
разказ 
работа в малки групи 
презентация

индивидуална
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст и 
изображения.

беседа
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация 
интерактивни методи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Представя информация 
чрез използване на ком-
пютърна програма Power 
Point.

беседа 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Създава текст по зададе-
ни показатели.

беседа 
интерактивни методи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Изготвя мултимедий-
на презентация по 
зададена тема. Пред-
ставя проект.

Търси и обработва ин-
формация.

презентация индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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Тема на урочната 

единица
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ро
ка
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М
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У
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иц
а

1 2 3 4 5 6
42.

М
ар

т

21 Древна Елада и 
елинистическият 
свят (контролна 
работа)

КО Определя местоположение, 
познава възникването на ци-
вилизации, държави и форми 
на държавно управление. Ус-
тановява синхронност между 
събития и личности. Разпознава 
обществени групи.
Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи. 
Извлича информация от раз-
лични исторически източници. 
Различава характерни паметни-
ци на националната и световна-
та култура.

ДРЕВНА ТРАКИЯ
43.

М
ар

т

22 Древна Тракия. 
Царството на одри-
сите

НЗ Определя местоположението на 
Древна Тракия.
Разпознава Одриското царство 
като
пример за държавно обедине-
ние.

44. 22 Общество и всеки-
дневен живот на 
траките

НЗ Описва елементи от живота на 
траките въз основа на различни 
исторически източници.

45. 23 Културното на-
следство на Древна 
Тракия

НЗ Различава характерни паметни-
ци на националната и светов-
ната култура. Дава примери за 
взаимни влияния между различ-
ни култури.

46. 23 Религиозни вяр-
вания и обичаи на 
траките

НЗ Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи.
Извлича информация от писме-
ни документи, карти, изобра-
жения.

Тракийски конник

47. 24 Историческа рабо-
тилница: Тракий-
ските гробници.
Работа с различни 
исторически източ-
ници

У Описва обектите на тракийското 
културно наследство, включени 
в списъка на ЮНЕСКО. Разли-
чава видове исторически източ-
ници.
Представя историческа инфор-
мация, като използва текстообра-
ботващи програми.
Извлича информация от писмени 
документи, карти, изображения.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Използва и прилага 
знания. Развива уме-
ния за работа с раз-
лични исторически 
източници.
Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

интерактивни методи
тест 
текущ контрол

групова 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Посещава музей.
Участва в екскурзии с 
учебна цел.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Посещава музей. Участ-
ва в екскурзии с учебна 
цел.
Участва в ролеви игри.
Изработва макет. Търси 
информация чрез ИКТ по 
зададени показатели.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

1 2 3 4 5 6
48.

М
ар

т

24 Древна Тракия ПО Описва възникването на циви-
лизации, държави и форми на 
държавно управление.

ДРЕВЕН РИМ
49.

М
ар

т

25 Началото на Дре-
вен Рим. Царски 
период

НЗ Установява взаимовръзка меж-
ду природните условия и об-
ществения живот.
Открива промени в начина на 
живот през различните
исторически епохи.

50. 25 Римската републи-
ка

НЗ Използва хронологични и прос-
транствени ориентири при опи-
сание на исторически събития.

магистрати 
патриции 
плебеи

51.

А
пр

ил

26 Рим и Средиземно- 
морието

НЗ Обяснява основни исторически 
понятия, с които работи, и 
може да посочи примери за тях.
Разграничава причини и после-
дици.

52. 26 Историческа рабо-
тилница: Римският 
легион. Работа с 
различни истори-
чески източници

У Различава видове исторически 
източници.
Извлича информация от пис-
мени документи, карти, схеми, 
изображения.

53. 27 Римската империя НЗ Определя местоположение и 
обекти по
историческа карта. Разпознава 
исторически личности от епо-
хата и прави описание по зада-
дени опори.

провинция

54. 27 Историческа рабо-
тилница: Римска 
Тракия.
Работа с историче-
ска карта

У Определя местоположение и 
обекти по географска и исто-
рическа карта. Извлича инфор-
мация от писмени документи, 
карти, изображения.

55. 28 Обществото в Дре-
вен Рим

НЗ Описва стопански и духовни 
промени по зададени показа-
тели. Разпознава исторически 
личности от епохата и прави 
описание по зададени опори.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за изгот-
вяне на характеристика 
на известна личност или 
културен паметник.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Създава текст по 
зададени показатели.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с историческа карта и 
разпознаване на основни 
знаци.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Развива умения за изгот-
вяне на характеристика 
на известна личност или 
културен паметник.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Използва знания по гео-
графия.
Участва в ролеви игри.
Изработва макет.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Създава текст по 
зададени показатели.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ р
абота в малки групи 
презентация

индивидуална
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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Тема на урочната 

единица
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(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
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а

1 2 3 4 5 6
56.

А
пр

ил

28 Всекидневието на 
древните римляни

НЗ Описва бита и поминъка, при-
родната и
социалната среда. Различава 
видове исторически източници.
Търси информация чрез ИКТ 
по зададени показатели.

57.

М
ай

29 Културата на Дре-
вен Рим

НЗ Описва и различава паметници 
на римската култура. Изработ-
ва кратък план, създава кратък 
писмен отговор на исторически 
въпрос по зададени опори.

форум

58. 29 Културно наслед-
ство на римската 
цивилизация

НЗ Различава характерни паметни-
ци на националната и светов-
ната култура. Дава примери за 
взаимни влияния между различ-
ни култури.
Търси информация чрез ИКТ 
по зададени показатели.
Развива разбиране за историче-
ската стойност на
архитектурната среда.

59. 30 Религиозни вяр-
вания на древните 
римляни

НЗ Описва възникването на рели-
гии и техни основни елементи.
Познава главни римски божест-
ва.

60. 30 Раждането на хрис-
тиянството

НЗ Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при описание на исторически 
събития. Описва възникването 
и разпространението на хрис-
тиянството.
Търси информация чрез ИКТ 
по зададени показатели.

християнство 
Библия
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Съвместно изгражда 
разбиране за единството 
на околната среда и все-
кидневието на хората.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация
интерактивни методи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Развива умения за изгот-
вяне на характеристика 
на известна личност или 
културен паметник.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.
Използва знания и 
развива умения за 
работа с научен текст 
(структура и езикови 
особености) и извли-
ча съществена ин-
формация от урочна 
статия от учебника 
по история. Различа-
ва научно описание 
от художествено.

Развива умения за  из-
вличане на историческа 
информация от произве-
дения на изкуството.
Посещава музей. Участ-
ва в екскурзии с учебна 
цел.

беседа 
разказ работа в мал-
ки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ работа в мал-
ки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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61.
62.

М
ай

31
31

Историческа рабо-
тилница: Урок в 
музей. Практиче-
ска дейност

ПД Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при описание на исторически 
събития. Извлича информация 
от писмени документи, карти, 
изображения.
Търси информация чрез ИКТ 
по зададени показатели.

63. 32 Древен Рим ПО Описва възникването на циви-
лизации, държави и форми на 
държавно управление. Попълва 
върху линия на времето основ-
ни етапи от развитието на Рим.

64. 32 Древен Рим (кон-
тролна работа)

КО Използва и прилага знания за 
устройството, обществото, 
религията и културното наслед-
ство на Древен Рим.

65.

Ю
ни

33 Форми на държав-
но-политическа 
уредба в Древ-
ността

ПО Описва възникването на циви-
лизации, държави и форми на 
държавно управление.

66. 33 Културата на древ-
ния свят

ПО Дава примери за културни 
влияния. Развива разбиране за 
историческата стойност на ар-
хитектурната среда.

67. 34 Древният свят 
(контролна работа 
за установяване на 
изходно равнище)

КО Съобразно УП по история и 
цивилизации за
5. клас и ДОС за прогимназиа-
лен етап.

68.

Ю
ни

34 Занимателна исто-
рия на древния свят

У Използва линия на времето.
Съпоставя  личности и съби-
тия.
Систематизира данни в таблич-
на форма.
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

7 8 9
Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.
Попълва работен 
лист.

Посещава музей. Участ-
ва в екскурзии с учебна 
цел.
Изгражда отношение към 
инициатив- ността, ак-
тивността и новаторство-
то в личния и обществе-
ния живот.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Работи с различни 
източници на инфор-
мация – справоч-
ници, художествена 
литература, видео-
филми, интернет.

Развива умения за изгот-
вяне на характеристика 
на известна личност или 
културен паметник.

беседа 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

тест групова 
количествена (ци-
фрова)

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

Утвърждава активно 
отношение за опазва-
не на паметниците на 
миналото.

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)

тест групова 
количествена (ци-
фрова)

Попълва линия на 
времето.
Попълва таблица по 
зададени показатели.

работи с различни източ-
ници на информация

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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5. МЕТОДИЧЕСКИ 
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ 
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Тема 1. Въведение в историята

УРОК 1. ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ 
ИЗТОЧНИЦИ

Вид на урока: за нови знания.
Основна дидактическа цел на урока: уче-

ниците да осмислят същността на историята като 
наука.

Задачи на урока (подцели). Учениците да 
• разбират смисъла на историята и нейното 

значение
• разграничават основните видове истори-

чески източници
• разпознават Херодот като баща на историята
• разбират, че паметниците на миналото се 

съхраняват в библиотеки, музеи, както и на от-
крито

Методи за преподаване и за учене: беседа, ре-
шаване на казус – определяне вида на източника.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас, електронен 
вариант на учебника, новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“, учебна те-
традка. 

Указания към задачите в учебника
Темата е въвеждана и в началното училище 

по човекът и обществото, затова не би следвало 
да затруднява учениците. Чрез беседа, допълни-
телна информация от учителя и решаването на 
индивидуални и групови задачи става възможно 
изпълнението на посочените цели.

Зад. 1. Какво изучава историята и какво е 
нейното значение? 

Зад. 2. Защо Херодот е наречен „баща на ис-
торията“? Отговорът на въпроса се подпомага 
от разказа на учителя за гръцкия историк.

Зад. 3. Кои са основните исторически изво-
ри? Дайте примери за всеки един от тях. Тази 
задача е по-трудна и изисква по-голямо внима-
ние. След обяснението на учителя класът може 
да се раздели на три групи, които да решават 

казуса: определяне вида на източника. В тяхна 
помощ са документът „Тукидид за историята“ и 
илюстрациите в учебника.

Зад. 4. Къде и как се съхраняват различните 
исторически паметници? Тъй като учениците 
имат информация от началното училище за биб-
лиотеки, музеи и т.н., учителят може да акценти-
ра на важния въпрос за опазването на старините 
и ролята на ЮНЕСКО.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите, работа в екип.

Учебна тетрадка. Задачи 2 и 3 (на стр. 3) под-
помагат отговорите на въпроси 2 и 3 към урока, 
а задача 4 (на стр. 3) е свързана с отговора на 
въпрос 1. 

Ел. ресурси. Галерията и задачи 1 и 2 подкре-
пят наученото за историята и историческите из-
точници; задачи 3 и 4 са свързани с наученото за 
съхраняването на историческите паметници.

Фиг. 1. Херодот –
бащата на историята

Фиг. 2  
Археологически разкопки

Историята – наука за миналото. Хората винаги са се инте-
ресували от това какъв е бил животът в миналото. Отговори на 
въпросите: Какво? Кога? Къде? Кой? Как? дава науката исто-
рия. Тя представлява пътешествие в миналото. Преди повече от 
2500 години гъркът Херодот (фиг. 1) написва първото историче-
ско съчинение. То е озаглавено „Истории“ и описва Гръко-пер-
сийските войни. Затова още в древността той е наречен „баща 
на историята“. Днес тръгваме с вас на пътешествие назад във 
времето. Хората отдавна знаят, че който познава миналото, по-
добре разбира настоящето и може да предвижда бъдещето.

Исторически източници. Хората не изчезват безследно. 
След тях остават предмети, с които са си служили, останки от 

жилища и крепости, надписи и монети, документи, 
писма, картини и снимки, вестници и книги. До нас 
достигат песни и легенди, семейни спомени, които 
също разкриват страници от миналото. Всички тези 
следи от дейността на хората през вековете се на-
ричат исторически извори. По своя характер те 
са материални, писмени и устни. Според произхода 
си могат да са домашни (създадени в съответната 
страна) и чужди (създадени от чужденци).

8

Следите от миналото са навсякъде край нас – разкопки на древни
постройки; приказки и песни, които се предават от поколение 
на поколение; книги, писани преди стотици години.

Историята 
и нейните източници

Фиг. 3  
Древноегипетски ръкопис

1
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Тема 1. Въведение в историята

УРОК 2. ВРЕМЕТО В ИСТОРИЯТА
Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че за историята е много 
важно да се знае кога се случва дадено събитие и 
къде е неговото място във времето.

Задачи на урока (подцели). Учениците да 
• разбират отчитането на историческото време
• прилагат правилата за записване и изчисля-

ване на векове и години
• преобразуват години във векове
• използват линия на времето
• установяват продължителността на праисто-

рическата и античната епоха

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
решаване на конкретни задачи.

Учебно-методически ресурси: учебник по ис-
тория и цивилизации за 5. клас, електронен вари-
ант на учебника, новият исторически атлас за 5. 
клас на „Издателство АТЛАСИ“, учебна тетрадка. 

Указания към задачите в учебника
Решаването на задачите в урока и постигането 

на посочените цели изискват усърдна работа на 
учениците в партньорство с учителя. Работата 
се подпомага и от историческата работилница по 
тази тема. 

Междупредметни връзки
Математика. В часовете по история учени-

ците развиват способности за изчисляване, рабо-
тейки с линия на времето. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите, работа в екип.

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (на стр. 4) да-
ват възможност за практическо приложение на 
наученото; преминаването през лабиринта на съ-
щата страница е по-скоро за развлечение.

Ел. ресурси. Задачи 1, 3 и 4 представляват уп-
ражнения по хронология. Задача 2 е посветена на 
новите имена и понятия в урока.

10

Отчитане на времето. Когато изучаваме минали съби-
тия, е важно да знаем кога са се случили те. Това не е лесно, 
защото в миналото хората са отчитали времето по различен 
начин. Обикновено това става с помощта на периодично пов-
тарящи се природни явления. Такива са смяната на деня и 
нощта, годишните времена, фазите на Луната и др.

Всяка система за измерване на времето се нарича кален-
дар. Днес използваме слънчев календар. В основата му стои 
движението на Земята около Слънцето. Нарича се Григори-

ански, защото е въведен през ХVІ в. от папа Григорий ХІІІ 
(фиг. 1).

Основна мерна единица за отчитане на изминалото 
време е годината – времето, за което Земята прави 
една пълна обиколка около Слънцето. Броенето на 
годините (наричано летоброене) става спрямо ня-
каква начална точка. Различните народи използват 
различни събития за начало на своето летоброене. 
Християните започват от годината на раждане на 
Иисус Христос. Всички събития преди нея се опре-
делят като случили се преди Христа (пр.Хр.), а след 
нея – след Христа (сл.Хр.).

Мерните единици на историята. Различните 
по продължителност периоди от време се измерват 
с дни, месеци, години, векове и хилядолетия. Един 
век е равен на сто години, едно хилядолетие – на 
хиляда. Понякога определяме събитията спрямо 
началото или края на съответния век или пък уточ-
няваме в коя негова четвърт са се състояли (първа, 
втора, трета, последна четвърт). Когато знаем кога 
точно се е случило едно събитие, записваме него-
вата дата (ден, месец, година). Историята използва 
и понятията период, епоха и ера. Ерата е най-про-
дължителният отрязък от време.

Времето в историята

Праистория
(2,5 млн. – 4000 г. пр.Хр.)

Античност
(4000 г. пр.Хр. – V в. сл.Хр.)

Средновековие
(V в. – ХV в.)

Фиг. 1  
Папа Григорий ХІІІ 

Когато учим история, е много важно да знаем кога се е случило
дадено събитие. След това трябва да го подредим на точното 
му място във времето.

2
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Тема 2. Праисторическата епоха

УРОК 3. НАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА 
ИСТОРИЯ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че в началото на праис-
торическата епоха човекът преминава през про-
дължителен и труден период от своето развитие.

Задачи на урока (подцели). Учениците да
• описват най-важните идеи в теорията на 

Ч. Дарвин за произхода на човека
• разбират ролята на разума и речта в разви-

тието на човека
• познават основни характеристики на старо-

каменната епоха
• описват живота на хората през старокамен-

ната епоха
• посочват първите големи открития на чове-

чеството – огъня, лъка и стрелата

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация, анализ на 
илюстрации, индивидуална и групова дейност.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас, електронен 
вариант на учебника, новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“, учебна те-
традка. 

Насоки за организиране на интерактивна 
среда

Занятието може да започне с кратка дискусия за 
произхода на човека в представите и познанието 
на учениците, последвана от разказ на учителя, 
визуализиран с мултимедийна презентация. За ос-
мисляне на сложната информация помага решава-
нето на задачите от учебната тетрадка (стр. 5).

Междупредметни връзки
География. В часовете по история учениците 

развиват способности за ориентиране и открива-
не на различни територии на картата. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите, работа в екип.

Фиг. 2    
Кремъчни оръдия на труда  
от старокаменната епоха 

Фиг. 1   
Еволюцията на човека

Произход на човека. В миналото произходът на чове-
чеството е бил обясняван със сътворението на първите хора 
от боговете. През ХІХ  в. английският учен Чарлз Дарвин 
създава теорията за произхода и развитието на живите ор-
ганизми по пътя на еволюцията. Той доказва, че човекът про-
излиза от древни човекоподобни маймуни.

Предполага се, че обособяването на предшествениците 
на човека от маймуните е настъпило преди милиони години.

Разум и реч. Най-важното различие между хората и чо-
векоподобните маймуни е значително увеличеният обем на 
човешкия мозък. Той е основна предпоставка за появата на 
разума. Човек осмисля околната действителност, поставя си 
цели и предприема действия за тяхното осъществяване. Това 
го отличава от другите живи същества на Земята. Доказател-
ство за възникването на разума е изработването и използва-
нето на различни оръдия на труда. В хода на всекидневната 
си борба за съществуване хората се нуждаят от обмен на 
информация, от предаване на натрупания опит от поколение 
на поколение. Това довежда до възникването на речта, която 
е присъща само на хората. Разумът и речта се усъвършен-
стват постепенно. Това става с усложняването на трудовата 
дейност на хората. От значение за това е и развитието на 
различни други дейности в човешкото общество.

14

Началото 
на човешката история3

С помощта на археологически методи праисторията изучава онези древни  
епохи, от които не са запазени писмени извори. Най-ранната и най-дългата  
е старокаменната епоха, продължила близо два и половина милиона години.

Учебна тетрадка. Задачите на стр. 5 подпома-
гат усвояването на новите знания в урока.

Ел. ресурси. Задача 1 и 2 са посветени на пра-
историческите хора и тяхното разселване. Задача 
3 упражнява наученото за връзка между разум, 
реч и еволюция. Задача 4 затвърждава наученото 
за историческа и археологическа периодизация.
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Тема 2. Праисторическата епоха

УРОК 4. ПОЯВА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. 
ОТКРИВАНЕТО НА МЕТАЛИТЕ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че през новокаменната 
епоха (неолита) се извършват едни от най-голе-
мите промени в живота на човека – преходът към 
земеделие и скотовъдство, постепенно премина-
ване към уседнал начин на живот и откриване на 
металите.

Подцели. Учениците да
• разбират ролята на земеделието и животно-

въдството в живота на хората
• осмислят ролята на климатичните условия за 

развитие на земеделието
• анализират промените във всекидневния живот
• открояват ролята на медта, златото и добива 

и обработването на метали в живота на хората

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, работа в малки групи.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас, електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас, новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“, учебна тетрадка. 

Насоки за организиране на интерактивна 
среда

Тъй като информацията от темата е почти не-
позната, учителят провежда беседа върху пре-
дходната тема, като използва въпросите след 
урока. След това въвежда учениците в новата 
тема. Чрез дискусионна лекция, провокираща 
учениците с достъпни въпроси, последователно 
се разискват основните проблеми, свързани с по-
явата на земеделието и животновъдството, ново-
каменната епоха и откриването на металите. 

При коментара за медните рудници е препоръ-
чително да се даде информация, че първите медни 
рудници в Европа възникват в земите на днешна 
България (до гр. Стара Загора) и в Сърбия.

Рефлексията (обобщението) се осъществява 
чрез решаване на задачите в учебната тетрадка. 
Обсъждат се и се осмислят новите понятия.

Междупредметни връзки
Природонаучни дисциплини. В часовете по 

история учениците описват трудови дейности и 
откриват връзката между природогеографските 
условия и начина на живот. 

Контрол: учителят оценява работата на уче-
ниците и знанията им по обсъжданите проблеми.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 6) упражнява 
умението да се анализира изображение. Задача 3 
(стр. 7) упражнява съставянето на кратък описа-
телен текст.

Ел. ресурси. Задача 1 е свързана с появата на 
земеделието и животновъдството; зад. 2 – с пър-
вите занаяти; зад. 3 с използването на металите, 
а зад. 4 – с Плодородния полумесец.

Поява на земеделието и животновъдството. Около 
10 000 г. пр.Хр. климатът на Земята се затопля и ледовете 
отстъпват към полюсите. В резултат от климатичните про-
мени изчезват едрите животни, с лова на които се препита-
вали пещерните хора. Повърхността на Земята се покрива 
с гъсти гори. В тези условия осигуряването на редовна и 
достатъчна храна става все по-трудно за хората. Нараства 
значението на събираната растителна храна, като особено 
важни са диворастящите зърнени растения, чиито семена 
лесно се съхраняват за по-дълго време. Хората забелязват, 
че когато житни зърна попаднат в земята, от тях на след-
ващата година порастват нови растения. За да си осигурят 
достатъчна реколта, започват умишлено да засяват част от 
събраното зърно. С времето се научават да обработват зе-
мята и да отглеждат различни растения – жито, зеленчуци, 
плодове. Така е открито земеделието, което прави първите 
земеделци независими от храната, която дотогава намират 
само в дивата природа. 

Поява на земеделието и животно-
въдството. Откриването на металите

Фиг. 1 
Районите с най-ранно 

земеделие и животновъдство  
в Предна Азия

 Защо тези територии са 
наречени Плодороден 

полумесец?
 Каква е връзката между 
климатичните условия и 

появата на земеделието?

4

17

От възникването им до днес земеделието и животновъдството  
са основните средства за осигуряване на прехраната на човечеството.
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Тема 2. Праисторическата епоха

УРОК 5. ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ 
ПРЕЗ ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА 

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че днешните български 
земи са населявани от най-дълбока древност и са 
огнище на древна цивилизация.

Задачи. Учениците да
• опишат най-ранните следи от човешки живот 

в българските земи
• осмислят причините за развитието на човеш-

ки живот в нашите земи през неолита
• посочат най-важните огнища на живот в бъл-

гарските земи
• оценят ролята на първото обработено злато в 

света, открито във Варненския некропол
Умения: учениците да правят сравнение и да 

откриват промените в оръдията на труда и все-
кидневния живот през неолита; да четат непознат 
исторически текст и др.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас, електронен 
вариант на учебника по история и цивилизации 
за 5. клас, новият исторически атлас за 5. клас 
на „Издателство АТЛАСИ“, учебна тетрадка, 
видеофилмът на National Geographic „Европа 
– Раждането на стария свят“ (http://vbox7.com/
play:40e9f661b5).

Насоки, коментари и препоръки
Тъй като нашите земи са изключително бо-

гати с паметници от праисторическата епоха, 
урокът може да бъде организиран като виртуал-
на екскурзия (чрез мултимедийна презентация). 
Най-напред посещение на пещерите Козарника, 
Бачо Киро, Магурата и описание на най-инте-
ресните находки и изображения в тях. Следва 
„посещение“ на селищните могили и описание 
на живота в тях; разглеждане на Варненското съ-
кровище. „Пътуването“ завършва с осмисляне на 
промените през бронзовата епоха в нашите земи 
и великолепието на Вълчитрънското съкровище. 

Рефлексията се осъществява чрез решаване 
на задачите в учебната тетрадка. Обсъждат се и 
се осмислят новите понятия.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. В часовете по исто-

рия учениците описват и анализират изображения. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите, работа в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 8) развива 
умението да се работи с линия на времето. Задача 
2 (стр. 9) затвърждава умението да се анализира 
изображение.

Ел. ресурси. Интерактивната карта и задачи 1 
и 2 упражняват наученото за българските земи 
в праисторическо време. Задача 3 е свързана с 
промените, настъпили през бронзовата епоха, а 
задача 4 – с Вълчитрънското съкровище. Варнен-
ският некропол е представен чрез презентация.

Фиг. 1 
Българските земи през 
праисторическата епоха

Пещерните хора. Българските земи са били населени от 
най-дълбока древност (фиг. 1). В старопланинската пещера 
Козарника в района на Белоградчик са открити най-старите 
засега следи от присъствието на хора в Европа – отпреди 
близо 1,5 милиона години. Важни археологически находки са 
намерени при проучването на голямата пещера Бачо Киро 
край Дряновския манастир. Следи от живота на праистори-
ческите хора са открити и в много други пещери. Най-мно-
гобройни са находките от късния период на старокаменната 
епоха (ок. 45 000 – 10 000 г. пр.Хр.).

Археологическите проучвания показват, че обитателите 
на българските пещери през старокаменната епоха се пре-
хранвали основно с лов на диви животни. Те познават огъня – 
открити са огнища и животински кости със следи от обгаряне. 
Обличат се с дрехи от кожа и носят накити, изработени от 
зъбите на убити животни. От камък, кост и рог праисторичес-
ките ловци изработват своите примитивни сечива и оръжия – 

20

Днешните български земи
през праисторическата епоха5

В нашите земи са открити богати и разнообразни следи от живота  
на хората, които са ги обитавали през различните праисторически епохи.
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Тема 2. Праисторическата епоха

УРОК. 6. ИЗКУСТВО И ВЯРВАНИЯ 
НА ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ ХОРА

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да осмислят идеята, че човекът твори из-
куство от най-дълбока древност.

Задачи. Учениците да
• опишат духовния живот на праисторически-

те хора
• се запознаят с най-ранните живописни изо-

бражения, запазени в пещерите, и с Вилендорф-
ската Венера

• посочат най-важните огнища на живот в бъл-
гарските земи

• открият влиянието на религиозните вярвания 
върху развитието на изкуството

• посочат различното в духовния живот на хо-
рата през неолита и ранните метални епохи

Умения: учениците да описват изображения; 
да откриват прилики и разлики в изображения и 
предмети през различните епохи.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
обогатена лекция, мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Тъй като темата е сложна, но много интересна, 

урокът може да започне с беседа за пещерите и 
какви находки са открити в някои от тях. Това 
става на фона на презентация с изображения на 
различни пещерни рисунки. Учителят допълва 
информацията за духовния живот през старо-
каменната епоха. След това разговорът продъл-
жава с въпрос за неолита, а учителят допълва с 
нова и интересна информация. Третият въпрос 
за ранните метални епохи е също познат вече на 
учениците и затова дава възможност за същата 
конструкция: беседа затова, което знаят, и до-
пълване от учителя, онагледяване с изображения 
от презентацията.

Рефлексията се осъществява чрез решаване 
на задачите в учебната тетрадка. Обсъжда се не-
обходимостта от опазване на праисторическото 
изкуство; осмислят се новите понятия.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. В часовете по исто-

рия учениците описват и анализират рисунки. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника, работа в екип.

Учебна тетрадка. Задачи 2 и 3 (стр. 10) про-
веряват наученото за религията и изкуството на 
първите хора. Задачи 4 и 5 (стр. 11) развиват 
умението за работа с изображение.

Ел. ресурси. Задачи 1 и 2 затвърждават науче-
ното за връзката религия – изкуство при първо-
битните хора. Линкът препраща към виртуална 
разходка из Стоунхендж.

23

Фиг. 2. Праисторическа рисунка
на кон в пещерата Ласко

Фиг. 3. Праисторическа рисунка
на бизон в пещерата Алтамира

Духовен живот през старокаменната епоха. Не знаем 
кога са се зародили първите форми на изкуство. Музиката, 
танците или поезията може да са съпътствали пещерните 
хора още от ранните фази на тяхното развитие, но от тях не 
са останали никакви материални следи. Затова пък някои 
произведения на изобразителното изкуство са оцелели 
през хилядолетията. Най-ранните запазени примери са от 
късния период на старокаменната епоха (45 000 – 10 000 г. 
пр.Хр.). Те показват, че хората по това време вече изпитват 
необходимост да изразяват своите мисли и чувства чрез 
различни форми на изкуство. 

Археолозите откриват разнообразни костени и каменни 
фигурки на хора и животни и великолепни рисунки по сте-
ните на някои пещери. Сред най-известните скулптури 
от онова време е т.нар. Вилендорфска Венера – каменна 
фигурка на много едра жена, намерена край градчето Ви-
лендорф в Австрия (фиг. 1). Най-ранните живописни из-

Изкуство и вярвания
на праисторическите хора

Фиг. 1
Вилендорфската Венера

 Каква е връзката между по-
читта на хората към жената 
майка и към плодородието?

6
Човекът за разлика от животните има потребност да твори изкуство 
и го прави от най-дълбока древност. В произведенията на изкуството 
намират отражение и религиозните вярвания на древните хора.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 7. ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че египетската цивили-
зация е една от най-древните и нейното културно-
историческо наследство е ценност за целия свят.

Задачи. Учениците да
• разберат сложните исторически процеси в 

изграждането на египетското царство
• анализират и сравняват факти и събития
• оценят ролята на владетелите във функцио-

нирането на обществото

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, мозайка, галерия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Класът се разделя на пет групи (метод – мо-

зайка). Първа група чете и разработва въпроса 
за възникване на първите цивилизации; втората 
– за природните условия и поминъка, третата – за 
възникване на държавата, четвъртата – за Ста-
рото царство, петата – за Новото царство. Дава 
им се възможност да си направят и свой постер, 
чрез който да представят информацията пред 
класа. Работата по групи продължава 20 минути. 
Учителят следи и подпомага дейността на всяка 
група.Презентацията по групи продължава 12 
минути. 

В края на часа се решават задачите от учебна-
та тетрадка, оценяват се знанията и уменията на 
учениците.

При наличие на видеофилм урокът може да 
бъде организиран като екскурзия в далечен Еги-
пет. За да се осмисли по-добре информацията, 
учителят предварително поставя проблемни за-
дачи на учениците или им раздава работни листо-
ве, които попълват в края на занятието.

Междупредметни връзки
Природонаучни дисциплини. В часовете по 

история учениците описват трудови дейности и 
откриват връзката между природогеографските 
условия и начина на живот. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 12) развива 
умението за работа с историческа карта. Задача 3 
(стр. 13) е насочена към извличане на информация 
от писмен исторически извор. Задача 4 (стр. 13) 
раздвива умението да се работи с линия на времето.

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на връзка-
та между природните условия и възникването на 
египетската държава. Задача 2 – на изучените еги-
петски фараони. Задача 3 упражнява познанията 
на учениците върху периодизацията на египет-
ската история. Задача 4 е насочена към последи-
ците от разливите на река Нил. Линкът предлага 
разходка из първата египетска столица Мемфис.

Фиг. 1 
Карта на Древен Египет

Древен Египет

Възникване на първите цивилизации. Употребата на 
метални сечива, примитивно рало и изкуствено напояване 
на обработваемата земя изиграват важна роля за развитието 
на човечеството. Земеделските добиви растат, увеличава се 
и населението край големите реки. Именно в такива райони 
възникват и най-ранните човешки цивилизации. Те предста-
вляват нов стадий в развитието на човечеството, който се ха-
рактеризира с всестранен културен и икономически възход. 
Появява се частната собственост, развиват се писмеността, 
занаятите и търговията, израстват първите истински градове, 
появяват се държавите. 

32

7
Древен Египет възниква по поречието на най-голямата река в Африка – Нил. 
Страната изцяло зависи от разливите на Нил. Бащата на историята 
Херодот нарича Египет „дар на реката Нил“.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 8. ДЪРЖАВИТЕ В МЕСОПОТАМИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да осмислят идеята, че в Месопотамия 
възникват едни от най-ранните държави в света.

Задачи. Учениците да
• разберат сложните исторически процеси в 

изграждането на Акадското и Старовавилонско-
то царство

• анализират и сравняват факти и събития
• оценят ролята на владетелите във функцио-

нирането на държавите

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
След беседа за Древен Египет, учителят насоч-

ва вниманието към Месопотамия. С помощта на 
картата в учебника (стр. 35) се описват природни-
те условия и на базата на това се правят предпо-
ложения за поминъка. Учителят допълва инфор-
мацията и прави преход към Шумер, акцентира се 
на предпоставките за възникване на най-ранните 
държави и ролята на различните институции в тях. 
Преди да разкаже за възникването и развитието 
на Акадското и на Старовавилонското царство, е 
добре учителят да постави проблемна задача за 
сравнение с египетските царства. Накрая се по-
сочват приликите и разликите в устройството на 
града държава и централизираното царство. При 
интерпретацията на събитията вниманието на 
учениците се насочва и към анализ на илюстра-
циите в учебника.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

35

Фиг. 1 
Древна Месопотамия

Държавите в Месопотамия

Природа и население. Месопотамия, наричана още Дву-
речие, се простира в земите по поречието на реките Тигър и 
Ефрат в днешните Ирак и Източна Сирия. Южната Ӝ част е 
заета от обширна равнина. Тук зимата е кратка и дъждовна, 
а лятото дълго, горещо и сухо. Всяка пролет реките се раз-
ливат и превръщат земите около тях в плодородни и удобни 
за земеделие места (фиг. 1, 2). Географските условия в Месо-
потамия стават причина за възникването на една от най-ран-
ните цивилизации. Първоначално Южна Месопотамия се 
обитава от семитските племена на акадците, но по-късно в 
нея се заселват и шумерите.

Шумер. Разливът на двете големи реки води често до на-
воднения. За да предотвратят това, жителите на Месопота-
мия се научават да изграждат напоителни канали и язовири с 
чиято помощ овладяват прииждащите води и ги използват за 
развитието на земеделието. Организацията на тази работа, 
заедно с възникването на имуществено неравенство между 

Фиг. 2 
Плодородната долина на река 
Ефрат в днешен Ирак

8
В Месопотамия възникват едни от най-древните държави в света. 
Най-могъщите между тях са Акадското и Старовавилонското царство.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 14) развива 
умението за работа с историческа карта. Задача 
4 (стр. 15) развива умението за извличане на ин-
формация от произведения на изкуството.

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на природ-
ните условия в Месопотамия; зад. 2 – на изучени-
те месопотамски владетели, а зад. 3 представлява 
тест за самоконтрол. Към урока са включени и 
три галерии – за Шумер, Асирия и една обща за 
Месопотамия.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 9. ВЛАДЕТЕЛ И ДЪРЖАВА 

Вид на урока: за нови знания. 

Цел: учениците да осмислят ролята и функции-
те на владетеля в Древен Египет и Месопотамия.

Подцели: Учениците да
• получат представа и познание за властта на 

владетелите
• описват функциите на владетелите
• анализират участието на различните социал-

ни групи в живота на древните държави
• разграничават функциите на владетелите от 

тези на аристокрацията и народа.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация.

Дидактически средства: учебник, електронен 
вариант на учебника, учебна тетрадка, „Занима-
телна история на Стария свят“ (ИК „Анубис“, 
автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев)“, стенна ис-
торическа карта, новият исторически атлас за 5. 
клас на „Издателство АТЛАСИ“.

Насоки, коментари и препоръки
Занятието може да започне с беседа върху по-

литическата история на Древен Египет и Месо-
потамия от предходните уроци. Учителят прове-
рява и оценява знанията на учениците, проверява 
техните умения за работа с историческа карта и 
хронологическа таблица, умението за анализ и 
сравнение на исторически събития и процеси.

Информацията от новата тема може да бъде 
представена по различни начини. Учителят тряб-
ва да избере подходящи, съобразени с нивото на 
учениците си методи. Важна е, разбира се, ма-
териалната база на училището. При наличие на 
видеофилм занятието се провежда под формата 
на екскурзия. Най-напред вниманието се насочва 
към владетеля – фараон в Древен Египет. Описва 
се внимателно неговата двойна корона – символ 
на обединението на Южен и Северен Египет. Ак-
центира се на цветовете и украсата Ӝ, обсъждат 
се и другите символи на властта, като се използва 
фиг. 1 на стр. 38 от учебника. Внимание се отде-
ля и на дома на владетеля. 

Вторият проблем, свързан с владетелите на 
Древна Месопотамия, е по-сложен, защото цен-

трализираната власт е наложена по-късно и зато-
ва учителят трябва внимателно да проследи роля-
та на народното събрание и на аристокрацията до 
създаването на централизираната държава.

За да активизира мисленето и активното участие 
на учениците, учителят може предварително да раз-
предели по групи задачите от методическия апарат, 
дадени в края на урока. В края на часа при рефле-
ксията започва тяхното обсъждане и се решават 
задачите в тетрадката, оценяват се знанията и уме-
нията на учениците. В процеса на работа се обръща 
особено внимание на новите термини и понятия.

При липса на възможност за използване на ви-
деофилм това може да стане с помощта на илюс-
трациите, поместени в учебника, и на допълни-
телни такива. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задачи 2 и 3 (стр. 16 – 17) 
развиват умението за работа с изображение. За-
дача 4 (стр. 17) проверява усвояването на новите 
знания от урока.

Ел. ресурси. Задача 2 упражнява изученото за 
статута на древноизточния владетел; зад. 1 – но-
вите имена и понятия от урока. Задача 3 е посве-
тена на Хамурапи.

Древен Египет. След обединението на страната ок. 3100 г. 
пр.Хр. Египет се превръща в централизирано царство. Много-
бройните му области са подчинени пряко на владетеля фараон. 
Той разполага с неограничена власт върху земята, богатствата 
и населението. Той управлява държавата по наследство и на 
него са подчинени чиновниците, армията, областните управи-
тели и храмовете. Знак на властта му е двойната корона на 
Египет, увенчана с изображение 
на кобра. Едната част на коро-
ната е бяла. Тя е символ на 
Горен Египет. Другата част 
– червената – е символ на 
Долен Египет (фиг. 1). Фа-
раоните са обожествявани 
от египтяните. (фиг. 2).

Домът на фараона е 
разкошен дворец, раз-
положен в столицата на 
царството. За издръжка 
на държавното управле-
ние населението плаща 
данъци. То изпълнява 
различни повинности 
като строеж на пира-
миди и храмове. В пери-
одите на отслабване на 
египетската държава 
в нея се появяват 
няколко фараони, 
които враждуват по-
между си.
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Владетел и държава

Фиг. 1 
Фараон с двойната египетска 
корона, жезъл и анкх (символ 
на безсмъртието) в дясната 
си ръка

Фиг. 2. Фараонът  
Тутанкамон,  
ХIV в. пр.Хр.

9
В своето развитие държавите в Древния изток преминават през 
различни форми на управление. Това са градовете държави и царствата. 
Най-успешната форма се оказва централизираната царска власт. 
Тя управлява държава, която се състои от различни области. 
Това управление осигурява разцвет на древноизточните общества.

 Какво символизира 
двойната корона?

 Кои символи на властта от-
кривате на изображението?

 Потърсете в интернет  
информация за предметите, 
открити в гробницата  
на фараона Тутанкамон  
в Долината на царете край 
Луксор.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 10. ОБЩЕСТВАТА В ДРЕВЕН 
ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да осмислят идеята, че древноизточните 
общества са устроени сложно, поради съжител-
ството на групи от хора с различни права, задъл-
жения и благосъстояние.

Задачи. Учениците да
• опишат основните социални групи в Древен 

Египет и Месопотамия
• анализират и сравняват различните социални 

групи
• оценят ролята на писарите в обществата на 

Двуречието

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; новият исто-
рически атлас за 5. клас на „Издателство АТЛА-
СИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Наличието на познания за Древен Египет и Ме-
сопотамия от предходните уроци дава възмож-
ност да се използва интерактивната стратегия 
„Зная, искам да узная, научих“ от международ-
ната програма „Развитие на критическо мислене 
чрез четене и писане“ (RWCT). По съвет на учи-
теля учениците правят в тетрадките си, а учите-
лят на дъската – таблица с три колони:

Зная Искам да узная Научих 

В първата колона учениците самостоятелно по-
пълват каквото знаят до момента за двата региона 
в рамките на 5 минути. След това обсъждат напи-
саното в малки групи (по 4 души) – 5 мин, като си 
избират предварително свой говорител. Учителят 
дава възможност на всяка група да сподели по 2 – 3 

идеи, за да се включат всички в обсъждането на 
старата информация, след което пита дали има още 
известна информация, за да бъде споделена пред 
класа. Учителят записва всичко на дъската, а учени-
ците добавят в тетрадките си това, което са научи-
ли от съучениците си. След обобщаване на всичко 
казано за Древен Египет и Месопотамия учителят 
поставя задача на учениците да си помислят и за-
пишат във втората колона въпроси, за които искат 
информация. Всички работят 2 мин. индивидуално, 
а след това в малката си група, за да се подпомогнат 
взаимно в сложния процес на формулиране на кон-
кретни въпроси по темата. Представянето и запис-
ването на въпросите става по същата процедура, 
с експертното участие на учителя. Следва разказ 
на учителя, който дава отговорите, записвани от 
учениците в третата колона „Научих“. Решават се 
задачите от учебника и учебната тетрадка, анализи-
рат се илюстрациите и историческият извор.

Междупредметни връзки
Български език. В часовете по история уче-

ниците използват знания и развиват умения за 
работа с научен текст (структура и езикови осо-
бености) и извличат съществена информация от 
урочна статия от учебника по история. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 18) развива 
умението за работа с изображение. Задача 4 (стр. 
19) развива умението да се извлича информация 
от научнопопулярен текст.

Ел. ресурси. Задача 3 упражнява наученото за 
обществата на Древния изток. Задача 2 проверява 
познанията на учениците за новите имена и поня-
тия от урока. Задача 1 е тест за самоконтрол.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 11. ВСЕКИДНЕВИЕТО НА ХОРАТА 
В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да осмислят идеята, че всекидневието на 
хората в Древния изток е в зависимост от техния 
труд и природогеографските условия.

Задачи. Учениците да
• опишат основния поминък на хората в Дре-

вен Египет и Месопотамия
• анализират и сравняват факти и събития – за 

семейството, селищата
• оценят влиянието на природогеографските 

условия върху живота на хората

Умения: анализ на изображения и истори-
чески документи, ориентиране в линията на вре-
мето.

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, беседа, разказ.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен 
вариант на учебника; новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“; учебна те-
традка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да започне с мозъчна атака за 

природогеографските характеристики на Древен 
Египет и Месопотамия, като класът се раздели 
на две големи групи – едната за Древен Египет, 
а другата – за Месопотамия. На база обобщена 
информация се организира беседа за обществата 
в двата региона и предположения за тяхното все-
кидневие. След това следва разказ на учителя за 
всекидневието на хората, а учениците слушат ак-
тивно, записвайки най-интересните за тях неща. 
Чрез самостоятелен анализ на изображенията и 
историческото свидетелство се търси отговор на 
въпросите и задачите след урока.

В края на часа се решават задачите от учебна-
та тетрадка, оценяват се знанията и уменията на 
учениците.

Междупредметни връзки
Природонаучни дисциплини. В часовете по 

история учениците описват трудови дейности и 
откриват връзката между природогеографските 
условия и начина на живот на хората. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 3 (стр. 20) зат-
върждават усвояването на новите знания от уро-
ка. Задача 4 (стр. 21) развива умението за извли-
чане на информация от изображение.

Ел. ресурси. Задача 1 е свързана с изученото 
за селищата в Египет; зад. 2 – с новите имена и 
понятия от урока, а зад. 3 представлява тест за 
самоконтрол.
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Древен Египет. Основен поминък на египтяните е земе-
делието. Отглеждат се ечемик, пшеница и различни плодове 
(фиг. 1). Садят лен, от който тъкат платове за дрехите си. 
Мнозина изкарват прехраната си, като отглеждат овце, кози, 
свине и крави. Занаяти, като грънчарството, тъкачеството и 
златарството са добре развити. Селищата на египтяните са 
разположени в долината на река Нил и имат свои приста-
нища. Къщите са изградени от глина и тръстика. Състоят се 
от една или две оскъдно обзаведени стаи. Обикновено пред 
къщите има оградено малко дворче или градинка. В дворо-
вете на животновъдите се отглеждат по няколко животни. 

Фиг. 1 
Гроздобер в Древен Египет

Всекидневието на хората 
в Древен Египет и Месопотамия 11

Всекидневието на хората в Древния изток се определя от характера  
на техния труд. Животът преминава край големите реки и напояваните  
от тях земи, прорязани от пътища, канали и язовири. Там се намират  
домовете, селищата и храмовете им.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 12. КУЛТУРАТА НА ДРЕВЕН 
ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да научат, че първите големи култури в 
историята на човечеството възникват в Древния 
изток.

Задачи. Учениците да
• изброят предпоставките за развитие на кул-

турата в Древен Египет и Месопотамия
• опишат най-важните сгради в градоустрой-

ството и архитектурата на древните градове
• разпознават най-ярките образци на култура-

та в Древен Египет и Месопотамия

Умения: анализ на илюстрации, работа с ин-
тернет. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, „За-
нимателна история на Стария свят“ (ИК „Анубис“, 
автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Беседа за живота в Древен Египет и Месопота-
мия и занимателен разказ на учителя на базата на 
богато илюстрирана мултимедийна презентация. 

Междупредметни връзки 
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците 
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми

• изготвят мултимедийни презентации по зада-
дена тема

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.
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Фиг. 1 
Египетска звездна карта 
и календар

Културата 
на Древен Египет и Месопотамия 

Древен Египет. Най-ранните научни познания 
възникват във връзка с изчисления в земеделието 
и строителството. Нужно е да се пресметнат разме-
рите на обработваемите поля, обемите на добивите 
от тях, броят на стадата и материалите за строеж 
на канали и язовири. Така възниква аритметиката. 
Египтяните си служат с дроби и изчисляват в мили-
они. Те забелязват, че всяка година преди разлива 
на Нил звездите заемат едно и също положение 
по небето. От това наблюдение се заражда астро-
номията – науката за звездите и планетите. Егип-
тяните съставят звездни карти и първия слънчев 
календар с година от 365 дни (фиг. 1). Големи са 
и постиженията в медицината. Лекарите познават 
вътрешното устройство на човешкото тяло, леку-
ват най-различни болести и извършват хирургиче-
ски операции. Познават и лечебните свойства на 
много билки, от които се изготвят лекарства.

Фиг. 2 
Хеопсовата пирамида, 
охранявана  
от Големия сфинкс

12
Първите големи цивилизации в историята на човечеството възникват  
в Древния изток. Те са резултат от стопанското и общественото развитие 
на народите от Египет и Месопотамия. Тези постижения оказват важно 
влияние върху културното развитие и на други древни народи като евреите, 
елините и римляните.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 22) зат-
върждава наученото за развитието на науката в 
Египет. Задача 2 (стр. 22) развива умението за 
работа с изображение. Задача 4 (стр. 23) е свър-
зана с извличане на информация от научнопопу-
лярен текст.

Ел. ресурси. Задача 1 проверява наученото за 
началото на научните познания. Задача 3 прове-
рява същото по отношение на възникването на 
точните науки. Задача 2 затвърждава изучените 
нови имена и понятия. Към урока има и презен-
тация, посветена на египетското изкуство, както 
и 2 линка, предлагащи виртуално посещение на 
пирамидите край Гиза и на Големия сфинкс.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 13. ПИСМЕНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да научат, че цивилизациите в Египет и 
Месопотамия първи в човешката история създа-
ват писменост и поставят основите на организи-
рано образование в училище.

Задачи. Учениците да
• изброят предпоставките за възникване и раз-

витие на писмеността и образованието в Древен 
Египет и Месопотамия

• опишат египетското образование
• разпознават спецификата на клинописа
• оценят ролята на азбуката

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
свидетелства, работа с интернет. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда:

• беседа за живота в Древен Египет и Месопота-
мия и занимателен разказ на учителя на базата на 
богато илюстрирана мултимедийна презентация. 

Междупредметни връзки 
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците 
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми 

• изготвят мултимедийни презентации по зада-
дена тема

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.
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Фиг. 1
Древноегипетски
йероглифи

Йероглифите. В Древния Египет писмеността възниква 
през IV хил. пр.Хр. Първоначално египетското писмо е об-
разно. В него отделните знаци представляват рисунки на 
различни предмети и означават отделни думи – птица, лъв, 
ръка. По-късно знаците започват да означават не само думи, 
а и отделни звуци и срички. Тези писмени знаци се наричат 
йероглифи (фиг. 1). Египтяните ползват около 750 йероглифа. 
Пише се върху камък, дърво и най-вече върху папирус. Па-
пирусът е тръстиково растение, чиито стъбла се нарязват на 
тънки ленти, които се съединяват, за да се създадат листове. 
С йероглифи са изписани надписите по каменните стени на 
египетските храмове. В тях се разказват делата на боговете 
и фараоните. 

Египетското образование. В Египет съществуват хра-
мови училища, наречени домове на живота. Те се посещават 
от децата на знатните, чиновниците и жреците. В училищата 
се постъпва след навършване на 7-годишна възраст. Обуче-
нието е продължително и включва четене, писане, смятане и 
земемерство. Важно място заема и преписването на древни 
текстове. Учениците се упражняват да пишат първо на малки 

Писменост и образование
на първите цивилизации 

Фиг. 2
Статуя на египетски писар  

13
Цивилизациите в Египет и Месопотамия първи в човешката история създават 
писменост. Тя възниква тогава, когато човек натрупа повече знания, отколкото 
може да запомни. Писмеността е нужна за управлението на държавата 
и за организацията на селскостопанските и строителните дейности.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 24) зат-
върждава наученото за първите писмености. За-
дачи 4 и 5 проверяват наученото за училищата в 
Древен Египет и Месопотамия.

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на египет-
ските йероглифи; зад. 3 – на финикийската азбу-
ка, а зад. 2 представлява тест за самопроверка на 
наученото. Към урока има и 2 галерии – за йерог-
лифите и за клинописното писмо.
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Тема 3. Първите цивилизации

УРОК 14. РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ 
В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ
Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да осмислят идеята, че религията играе 
важна роля в живота на древноизточните народи.

Задачи. Учениците да
• разберат с какво се свързват Озирис и Изида
• разграничат ролята на различните богове в 

богатия египетски пантеон
• опишат вярванията в Месопотамия
• открият основните прилики и разлики във 

вярванията на египтяни и месопотамци

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации, работа с интернет. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, дневник със записки в две колонки, гале-
рия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев), 
стенна историческа карта, новият исторически 
атлас за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Тъй като информацията е изключително инте-
ресна, след кратка беседа за обществата в Дре-
вен Египет и Месопотамия учителят предлага на 
учениците си да използват дневник с две колонки 
по следния начин. По време на последователния 
разказ на учителя по всеки един от въпросите 
учениците да попълват своя дневник. В първата 
колонка те записват основния проблем и подпро-
блеми, а във втората – информацията, която нау-
чават, и личното си мнение по въпроса.

Дневникът може да изглежда ето така:
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Жителите на Египет и Месопотамия вярват в съществу-
ването на много божества. Такава религия се нарича поли-
теизъм (многобожие). Хората почитат силите на природата, 
звездите и планетите, различни животни, които свързват с 
боговете си, както и различни духове. В чест на божествата 
вярващите строят храмове, в които служат жреци, смятани 
за посредници между хората и боговете.

Вярванията в Египет. Египтяните често изобразяват бо-
говете си с тяло на човек и глава на животно. Бог Анубис на-
пример, господарят на мъртвите, е описван с глава на чакал. 
Бог Хор, пазителят на царската власт, е с глава на сокол. 
Приема се, че египетските божества закрилят стопанските 
дейности, фараона и цялото население на страната. За свой 
главен бог египтяните смятат Амон-Ра – бог на доброто и на 
слънцето, приеман за създател на вселената. Изобразяват го 
като изправен човек с корона с две високи пера. Вярват, че 
всеки ден той плава на лодка по небето от изток на запад и 
дава на хората живот и светлина (фиг. 1). Така египтяните си 
обясняват протичането на деня.

Особено почитан е бог Озирис, приеман за покровител на 
посевите и на подземното царство. Митът за Озирис разказва, 
че злият бог на пустинята Сет го убива от завист и разхвърля 
части от тялото му из цялата страна. В Египет настъпва тежка 
суша, която погубва реколтата и причинява глад. Дълбоко 
страда за Озирис неговата съпруга – богинята Изида, покро-
вителката на плодородието. Тя започва борба със злия бог и 

го побеждава, а след това събира частите от тялото на Ози-
рис и го съживява (фиг. 2). Чрез този мит се обяснява 

възраждането на природата след края на сухия сезон.
Египтяните вярват, че след като човек почине, ду-

шата му отива в друг свят, наречен задгробен. Там бог 
Озирис премерва сърцето на покойника в теглилка. 
Ако човекът е живял честно, сърцето му го отвежда 
в хубаво царство, където има в изобилие радости и 
храна. Ако обаче човекът е прекарвал живота си в 
злини и неправди, то сърцето му натежава. То отвежда 

душата при зъл змей, който я изяжда.
Според египтяните душата на покойника може да се 

върне в тялото му. Затова жителите на страната запазват 

Религиозни вярвания 
в Древен Египет и Месопотамия 

Фиг. 1
Статуя на бог Амон-Ра

14
Религията играе важна роля в живота на древноизточните народи. 
Чрез създадените от тях митове те си обясняват заобикалящия ги свят.
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Основни въпроси Научавам, мисля, че…

Вярванията 
в Египет:
Озирис и Изида

Други богове:
– Сет и Хор
– Анубис

Тотемизъм

Бог Озирис е първият египетски цар, който научава хората
 на земеделие и животновъдство и създава законите.
Неговата съпруга и сестра Изида е винаги до него.

 Интересна е появата на Сет и Хор.
Анубис е богът на мъдростта и справедливостта, 
той съди душите на умрелите според техните дела –
 на вечен живот или вечно страдание.
Египтяните почитат свещени животни, за които вярват, че
 са техни божествени прадеди. Мисля, че по тотемизма си 
приличат с древните българи.

Вярванията 
в Месопотамия

Повечето божества са изобразени само като хора.
Бог Еа – на водите и мъдростта.
Бог Шамаш – на слънцето и справедливостта.
Вавилонският бог Мардук – върховно божество на 
Месопотамия.
Ищар – богиня на любовта и войната.

Паметници 
на вечността

Египетската религия е изцяло обърната към 
 мечтата за покой и благоденствие в отвъдното. 
Една от първостепенните грижи на фараоните е 
да построят своите вечни домове – пирамидите. 
Те са най-внушителните паметници на 
египетската цивилизация. 

Представите 
за отвъдния свят 
в Месопотамия

Подземният свят е мрачно, тъжно и прашно място; място на
големи страдания.

В края на часа учениците представят своите 
дневници. Учителят обобщава и оценява цялост-
ната дейност на учениците. За домашна работа 
остават задачите в учебника и в тетрадката.

Междупредметни връзки 
Български език. В часовете по история учени-

ците се учат на практика да различават научно 
описание от художествено. 

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 3 (стр. 26 – 27) 
развиват умението за извличане на информация 
от изображение. Задача 4 (стр. 27) насочва към 
затвърждаване на наученото по пътя на сравне-
нието.

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява наученото за 
египетската религия и храмове. Задача 2 е свър-
зана с по-известните египетски божества, а зад. 3 
– с боговете на Месопотамия.
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УРОК 15. РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИТЕ 
ЕВРЕИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че евреите са един от 
най-преследваните народи в историята на чове-
чеството.

Задачи. Учениците да
• опишат духовния живот на древните евреи
• се запознаят с живота на Мойсей
• посочат най-важните идеи на юдаизма
• открият влиянието на религиозните вярвания 

върху живота на древните евреи
• проследят историческото развитие на Еврей-

ското царство
Умения: учениците да описват изображения, 

да откриват прилики и разлики в изображения и 
предмети през различните епохи.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
обогатена лекция, мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен 
вариант на учебника; новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“; учебна те-
традка.

Насоки, коментари и препоръки
Тъй като темата е сложна, но много интересна, 

урокът може да започне с беседа за това какво 
знаят учениците за евреите от началното учили-
ще. Това става на фона на презентация с изобра-
жения, свързани с евреите, и разказ на учителя. 

Рефлексията се осъществява чрез решаване 
задачите в учебната тетрадка. Обсъжда се необ-
ходимостта от толерантност между различните; 
осмислят се новите понятия.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. В часовете по исто-

рия учениците описват и анализират изображения. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника, работа в екип.

57

Древните евреи са номадски народ. Те обитават пусти-
ните на Западна Азия. През XIX в. пр.Хр. част от еврейските 
племена, водени от Авраам, се установяват в Ханаан (Палес-
тина). По-късно, поради суша, те се преселват в Египет. Пър-
воначално животът им тук е спокоен. След това фараоните 
ги заставят да работят по строежите и по всякакъв начин ги 
потискат.

Мойсей. В този труден за древните евреи период сред 
тях се появява Мойсей. Преданието разказва, че като дете 
майка му го слага в кош и го пуска по река Нил, за да го 
спаси. Една принцеса открива детето и го отглежда в дво-
реца. Според Библията, воден от бог Яхве, Мойсей извежда 
евреите от Египет в средата на XIII в. пр.Хр. На една планина 
в Синайския полуостров богът му дава десет заповеди, изсе-
чени на каменни плочки, наречени скрижали (фиг. 1, 2). Те 
стават основа на древноеврейската религия – юдаизма. Ев-
реите тачат Мойсей като пророк, водач и законодател, който 
спасява народа си от робство.

Юдаизмът. Според юдаизма съществува само един бог – 
Яхве, който е невидим и всемогъщ. Този тип вярване се на-
рича монотеизъм. Вярата в много богове се осъжда. Осъждат 

Фиг. 2
Мойсей получава 
Десетте Божи 
заповеди на 
планината

Фиг. 1
Илюстрация 
към Десетте Божи заповеди 
(древен ръкопис)

Религията на древните евреи 15
Евреите са един от най-преследваните народи в историята
на човечеството. Техните странствания започват още 
в дълбока древност и продължават в съвременната епоха.

 Кой момент от еврейската 
история е представен?

 Къде се намира планината?

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 28) развива 
умението за работа с историческа карта. Задача 3 
(стр. 29) упражнява умението за установяване на 
синхронност между личности и събития.

Ел. ресурси. Задача 2 проверява наученото за 
същността на юдаизма. Задача 3 упражнява уме-
нията за хронологично подреждане на събития. 
Към урока има и практическо упражнение за ра-
бота с линия на времето, галерия на тема юдей-
ска религия и интерактивна карта „Пътищата на 
древните евреи“.
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Тема 4. Древна Елада 
и елинистическият свят

УРОК 16. ДРЕВНА ЕЛАДА

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че едни от най-ранните 
цивилизации в Европа възникват на остров Крит 
и в южните райони на Гърция.

Задачи. Учениците да
• опишат географското разположение на Древ-

на Елада и о-в Крит
• анализират и сравняват факти, свързани с 

поминъка и бита
• описват ярки образци на критската и микен-

ската цивилизация
• разказват за основните факти, свързани с 

Троянската война
• сравняват цивилизациите от Древния изток с 

критската и с микенската цивилизация

Умения: работа с историческа карта, ориен-
тиране в линията на времето, анализ на истори-
чески извори и на илюстрации. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, мозайка, галерия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да започне с представяне на от-

къса от критските легенди (стр. 68 на учебника), 
за да се провокира интересът на учениците към 
темата. При наличие на видеофилм занятието 
може да продължи като екскурзия в Древна Ела-
да или чрез мултимедийна презентация. За да се 
осмисли по-добре информацията, учителят пред-
варително поставя проблемни задачи на учени-
ците или им раздава работни листове, които по-
пълват в края на занятието.

Контрол: оценяват се знанията и уменията на 
учениците в индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 30) развива 
умението за работа с историческа карта. Задача 
3 (стр. 31) развива умението да се извлича исто-
рическа информация от изображение.

Ел. ресурси. Задача 1 проверява наученото за 
древните Крит и Микена. Задача 2 е посветена 
на Троянската война. Задача 3 е свързана с Омир 
и неговите поеми. Задача 4 проверява наученото 
за мита за Тезей и Минотавъра. Линкът предлага 
разходка из древна Микена.

Фиг. 1. Дворцов служител, 
стенопис от Кносос

Фиг. 2а. Тронна зала в развалините 
на Кносоския дворец

Фиг. 2б
Стенописи в Кносоския дворец

Древна Елада

Древна Елада. Елада е другото име на Гърция; самите 
гърци и днес наричат себе си елини. Тя се намира в южната 
част на Балканския полуостров край изпълненото с острови 
и удобни пристанища Егейско море. То е част от по-голямото 
Средиземно море. В древността Елада обхваща и островите 
в Егейско море, и западното крайбрежие на Мала Азия. Бла-
гоприятното Ӝ географско положение е предпоставка за ран-
ното развитие на мореплаването и търговията.

Остров Крит. Остров Крит се намира в южния край на 
Егейско (Бяло) море и днес е част от територията на Гър-
ция. През бронзовата епоха, в края на третото хилядолетие 
пр.Хр., на острова възниква най-древната цивилизация в Ев-
ропа. За разлика от Египет и Месопотамия в Крит тя е ре-
зултат от ранното развитие на корабоплаването и морската 
търговия. Със своите кораби, движени с платна и гребла, 
критяните смело плават из цялото Средиземно море. Тър-
гуват с бронз и други стоки и натрупват голямо богатство. 
На острова са открити останки от величествени дворци с 
просторни зали и изящни стенописи (фиг. 1, 2а, 2б). Най-го-
лемият дворец, открит в Кносос, има над 300 помещения 
само на първия етаж. Той е вдъхновил легендата за Лаби-
ринта, от който никой не можел да намери изход. Построен 
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16
През бронзовата епоха (II хил. пр.Хр.) на остров Крит и в южните райони 
на Гърция разцъфтяват най-ранните цивилизации в Европа.
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УРОК 17. ГРЪЦКИЯТ ПОЛИС. 
ВЕЛИКАТА ГРЪЦКА КОЛОНИЗАЦИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че през архаическата епоха 
(VІІІ – VІ в. пр.Хр.) в Елада се поставят основите 
на нова цивилизация.

Задачи. Учениците да
• описват устройството на древногръцкия полис
• проследят гръцката колонизация и да откри-

ят причините за този процес
• оценят последиците от колонизацията
• посочат основните характеристики на арха-

ическата епоха

Умения: работа с историческа карта, ориен-
тиране в линията на времето, анализ на илюстра-
циите.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки:
След беседа за Древна Елада учителят насочва 

вниманието към древногръцкия полис. Обяснява 
се понятието полис и неговите най-важни харак-
теристики, свързани с ролята на гражданите в 
него. С помощта на картата в учебника (стр. 69) 
се проследява гръцката колонизация, разсъждава 
се заедно с учениците за причините, които я про-
вокират. Задълбочено се обсъждат последиците 
от гръцката колонизация. Специално внимание 
се отделя на архаическата епоха (VІІІ – VІ в. 
пр.Хр.), когато се заражда новата гръцка цивили-
зация. Поставят се конкретни задачи за анализ на 
илюстрациите на стр. 70 – 71 в учебника, акцен-
тира се на социалното разслоение и бунтовете на 
народа срещу аристокрацията. Осмислят се иде-
ите в рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 4 (стр. 33) развива 
умението за работа с историческа карта. Задачи 
2 и 6 (стр. 32 – 33) са свързани с умението да се 
работи със схема.

Ел. ресурси. Задача 3 проверява наученото за 
архаическата епоха; задача 2 затвърждава новите 
имена и  понятия, а задача 3 е тест за самокон-
трол. Към урока е прикачен и линк, предлагащ 
разходка из гръцки храмове в Сицилия.

69

Фиг. 1 
На този хълм в центъра на 
древна Атина заседавало 
народното събрание

Гръцкият полис.
Великата гръцка колонизация

Древногръцкият полис. На гръцки език думата полис 
означава град. През архаическата епоха градовете в Елада 
стават ядра на малки държавици. Тях елините също нари-
чат полиси. Многобройните градове държави упорито пазят 
свободата си и никога не се обединяват в единна, голяма 
държава.

За елините най-важна същност на полиса са самите 
граждани. В един полис те обикновено наброяват само 
няколко хиляди души. Гражданските права се предават по 
наследство, от баща на син. Жените, децата, чужденците и 
робите нямат граждански права.

Събраните заедно граждани образуват народното съ-
брание (фиг. 1). В него се решават най-важните въпроси 
на града държава. Народното събрание избира съвет. Той 
ръководи текущите дела с помощта на длъжностни лица. 

Фиг. 2. Гръцката колонизация (VІІІ – VІ в. пр.Хр.) 

17
Между VIII и VI в. пр.Хр. в Елада се изграждат основите на нова цивилизация.  
Този период от нейната история се нарича архаическа епоха.
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УРОК 18. СПАРТА

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат защо древните спартанци са 
смятани за най-добрите войници в Елада.

Задачи. Учениците да
• опишат местоположението на Спарта и ос-

новния поминък на нейното население
• анализират държавното управление на Спарта
• оценят ролята на царете в мирно и във воен-

но време, на съвета и на народното събрание
• осмислят ролята на спартанското възпитание 

за храбростта на армията

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстрации 
и исторически извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урочното съдържание е интересно за ученици-

те, затова чрез дискусионен разказ на учителя и 
в среда на мислеща класна стая може да се пре-
даде много забавно. На база стара информация 
за древните елини, с помощта на текста от урока 
(стр. 72 – 74 на учебника), илюстрациите, исто-
рическия извор и интересните задачи в учебната 
тетрадка се осмислят най-важните идеи, обосо-
бени в рубриката „Вече научихте“. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Забележка. Подобен модел може да се прило-
жи и при урок 19. Атина.

Фиг. 1 
Планината Тайгет,  

в източните подножия на 
която се намира град Спарта

Фиг. 2 
Спартанският 
реформатор Ликург

Спарта

Спарта. Гърция завършва на юг с голям полуостров, 
който се нарича Пелопонес. В периода на тъмните ве-
кове там се разселва нова група гръцки племена. На 
много места възникват полиси с неголеми размери. В 
южната част на Пелопонес обаче от самото начало се 
формира една голяма по територия държава. Тя се на-
рича Спарта (фиг. 1).

През VIII в. пр.Хр. населението в гръцкия свят на-
раства и се чувства глад за земя. Другите полиси тър-
сят изход в колонизацията. Спарта обаче се впуска 
във войни срещу съседите си и след тежки сражения 
успява да ги победи. Плодородните земи стават дър-
жавна собственост. Те са разделени на 9000 еднакви 
парцела. Тъй като броят на пълноправните спартанци 
е точно такъв, всеки получава равен парцел. Земята 
се обработва от многобройни илоти, потомци на обез-
правеното местно население.Техният труд и данъците, 
които плащат, освобождават спартанците от нуждата 
да работят. Опасността от бунтове на илотите им на-
лага да живеят в постоянна бойна готовност.

72

18
Древните спартанци са смятани за най-добрите войници в Елада. 
Техният начин на живот и държавният строй на Спарта не приличат 
на тези на останалите елини.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 34) развива 
умението да се извлича информация от писмен 
исторически извор. Задача 5 (стр. 35) развива 
умението да се извлича историческа информация 
от изображение.

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на ранна-
та история на Спарта. Задача 3 проверява нау-
ченото за спартанското държавно управление, а 
задача 2 представлява упражнение върху новите 
имена и понятия от урока.
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УРОК 20. ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ И ВОЙНАТА

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят с големите промени в Елада 
през класическата епоха, настъпили в резултат 
на Гръко-персийските войни и Пелопонеската 
война.

Задачи. Учениците да
• да проследят избухването и развитието на 

Гръко-персийските войни
• да открият причините за тези войни
• да оценят ролята на Атина в Морския съюз
• да опишат Пелопонеската война и последи-

ците от нея

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстраци-
ите и на историческия извор.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
След беседа за Древна Елада и полисите учи-

телят насочва вниманието към политиката на 
Персийската империя в средата на VІ в. пр.Хр. 
и покоряването на крайбрежните гръцки градо-
ве в Мала Азия и и близките до брега острови. 
Записва се заглавието на новата тема, учителят 
поставя проблемни задачи, свързани с причини-
те за тези войни и последиците от тях; разказва 
за тяхното развитие. За емоционалното съпре-
живяване помага и историческият извор „Бит-
ката при о-в Саламин“. Всички ученици следят 
събитията на картата в учебника (стр. 78). На-
края се търсят отговори на проблемните задачи 
за причините, предизвикали войните и тежките 
последици от тях.

По подобен начин се интерпретират и следва-
щите два въпроса в урока. Осмислят се идеите в 
рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 38) развива 
умението за работа с картосхема. Задача 2 (стр. 
38 – 39) упражнява умението да се създават схе-
ми. Задача 3 (стр. 39) е насочена към работа с 
линия на времето.

Ел. ресурси. Задача 2 упражнява умението да 
се работи с линия на времето. Задача 3 проверява 
наученото за разцвета на Атина по времето на 
Перикъл. Интерактивната карта позволява да се 
проследи ходът на военните действия по време 
на Гръко-персийските войни.
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УРОК 21. ИМПЕРИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР 
ВЕЛИКИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да се запознаят с големите завоевания на 
Александър Македонски и създаването на Маке-
донската империя.

Задачи. Учениците да
• опишат Македонското царство при цар Фи-

лип ІІ
• разкажат за походите на Филип и Алексан-

дър Велики
• осмислят причините за техните успешни 

действия
• посочат най-важните битки
• оценят ролята на Александър Македонски
• посочат на картата границите на Македон-

ската империя

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстраци-
ите и на историческия извор.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, „паяжина на героя“.

Учебно-методически ресурси: Учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен 
вариант на учебника; новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“; учебна те-
традка.

Насоки, коментари и препоръки
След беседа за войните на елините учителят 

насочва вниманието към последиците от Пелопо-
неската война и неуспеха на Атина да изгради си-
лен морски съюз. Прави се преход към Македон-
ското царство и се записва заглавието на новата 
тема. Учителят поставя проблемни задачи, свър-
зани с причините за успешните завоевания на 
Македонското царство; разказва за тяхното раз-
витие. За емоционалното съпреживяване помага 
и историческият извор „Младият Александър“. 
Всички ученици следят събитията на картата в 
учебника (стр. 81). На края се търсят отговори 

на проблемните задачи за причините, довели до 
създаването на огромната Македонска империя.

За оценка на Александър Велики се използва 
методът „паяжина на героя“. Учителят записва 
на дъската името на владетеля и очаква от учени-
ците информация за неговите качества, подреж-
дайки ги като паяжина. 

Осмислят се идеите в рубриката „Вече научих те“.

Междупредметни връзки 
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 40) упраж-
нява умението да се работи със схема. Задачи 4 
и 5 (стр. 41) развиват умението за извличане на 
информация от историческа карта (зад 4) и изо-
бражение (зад. 5). 

Ел. ресурси. Задача 2 е свързана с наученото 
за личността на Александър, а задача 3 – с него-
вите походи на изток. Задача 1 упражнява умени-
ята за подреждане на събития по хронологичен 
ред. Интерактивната карта позволява да се про-
следят събитията в развитие.
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УРОК 22. ОБЩЕСТВОТО В ЕЛИНСКИЯ 
ПОЛИС

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: Уче-
ниците да осмислят идеята, че гражданите са 
най-важната обществена група в гръцкия полис.

Задачи. Учениците да
• опишат основните социални групи в Древна 

Елада
• откриват и анализират различията между тях
• оценят ролята на гражданите в елинското об-

щество

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: Учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Наличието на познания за Древна Елада от 
предходните уроци дава възможност да се из-
ползва интерактивната стратегия „Зная, искам 
да узная, научих“ от международната програма 
„Развитие на критическо мислене чрез четене и 
писане“ (вижте насоките към урок 10).

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

86

Обществото в елинския полис

Общи черти на полисите. Въпреки че са различни по 
своя облик, елинските полиси имат някои общи черти. По-го-
ляма част от населението им живее в чертите на самия град 
държава. Полисът се изгражда около градска част, в която 
се издигат един или няколко храма. Често те са построени в 
най-високата част на града, акропола (фиг. 1). От VII в. пр.Хр. 
около полисите се изграждат защитни стени. В центъра на 
града се оформя градският пазар, наречен агора. Освен за 
търговия, агората служи и за събиране на граждани. Там 
те обсъждат политическите проблеми на своя полис. Към 
VI – V в. пр.Хр. най-развитите полиси вече имат свой харак-
терен архитектурен облик. Освен агората се изграждат още 
специални места за масово събиране на гражданите. Такива 
са амфитеатърът и т.нар. гимназион. 

Амфитеатрите (фиг. 2) имат кръгла или полукръгла форма и 
побират всички свободни граждани на полиса. Те обикновено 
имат отлична акустика. Думите на актьорите от сцената се 
чуват без усилие до най-отдалечените места в амфитеатъра. 
Гимназионът (фиг. 3) от своя страна представлява гимнасти-
чески салон, където тренират атлетите на града. Най-добрите 
от тях се явяват на общоелинските олимпийски игри.

Основната идея на полиса е равенството между неговите 
свободни граждани – мъже. Освен тях в него живеят и други 
категории население. Най-многобройни от тях са метеките и 
робите.Фиг. 1. Акрополът на Линдос

22
По-голяма част от древните елини живеят в полисите. Полисът представлява 
град държава. Състои си от градски център, който най-често е укрепен  
със стени. В него изпъква със своето положение акрополът – най-високата 
укрепена част на града. Полисът владее околните територии. 

Учебна тетрадка. Задачи 1, 3 и 4 (стр. 42 – 43) 
са насочени към затвърждаване на новите знания 
от урока. Задача 2 (стр. 42) развива умението за 
извличане на информация от изображение. 

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява наученото за 
правата и задълженията на гражданите. Задача 
2 проверява дали учениците са усвоили новите 
имена и понятия от урока. Линкът предлага раз-
ходка из древна Олимпия.
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Тема 4. Древна Елада 
и елинистическият свят

УРОК 23. ВСЕКИДНЕВИЕТО 
НА ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че всекидневният живот 
на древните елини е различен за всяка социална 
група.

Задачи. Учениците да
• опишат препитанието на елините
• открият и анализират различията в живота на 

богатите и бедните
• опишат жилищата на знатните и на бедните
• открият значението на образованието и въз-

питанието на заможните момчета
• разказват за забавленията на елините

Умения: анализ на илюстрации и любопитни 
факти. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен 
вариант на учебника; новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“; учебна те-
традка.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Наличието на познания за Древна Елада от 
пред ходните уроци дава възможност да се из-
ползва интерактивната стратегия „Зная, искам да 
узная, научих“, позната от предходни занятия. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.
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Всекидневието
на древните елини

Всекидневен живот. Всекидневието на полисните жители 
е изпълнено с различна по характер трудова дейност. Голяма 
част от тях обикновено се препитават със селскостопански 
труд (фиг. 1). Други са занаятчии, рибари, търговци, моряци 
или практикуват различни видове занаяти. Някои са заможни, 
други са хора от средна ръка. Сред тях има и много бедни хора.
Обществото на полиса изисква да не се парадира с богатство 
и възможности. На гражданите са наложени редица ограниче-
ния. Забранява се носенето на пищно облекло и накити. Не се 
позволява устройването на големи частни пиршества. Поставя-
нето на скъпи надгробни паметници също не е разрешено. На 
по-богатите граждани обикновено се възлагат обществените 
задължения. Те са свързани с разход на лични средства.

Древните гърци живеят в сравнително скромни жилища. 
Храната им е обикновена – хляб, сирене, маслини, риба, зе-
ленчуци и плодове. Пият виното си разредено с вода (фиг. 2). 
Месо обикновено се яде само на празниците. Омъжените жени 
не могат да напускат дома си без придружител. Те по цял ден 
се занимават с домашен труд – предат, тъкат, шият облекло 
за цялото семейство и приготвят храната му. Тяхна грижа са и 
децата на семейството. В домовете на богатите обикновено има 
домашна прислуга от роби и робини.

Празници. Всекидневният трудов живот е разнообра-
зяван от многобройни, обичани от гърците празници. Ос-
новните от тях най-често са посветени на някой от гръцките 
богове. Най-важен във всеки полис е денят в чест на него-
вия главен бог покровител. Празниците започват с шествие 
(фиг. 3). След това идва ред на жертвоприношението. В чест 
на боговете се принасят в жертва животни. Техният брой 
понякога е внушителен и достига десетки глави добитък. 
Празниците завършват с угощение на всички присъстващи 
с месо от изпечените жертвени животни. Често се провеж-
дат и различни игри, състезания, театрални и музикални 
представления.

Музиката присъства на празниците. Самата дума „му-
зика“ е гръцка. Произлиза от названието на музите: дъщери 
на бога Зевс. Те според елините са покровителки на изку-
ствата. Музиката съпровожда древния елин в неговото все-

Фиг. 1
Бране на маслини 
(рисунка върху ваза)

23
Жителите на елинските полиси прекарват времето си в труд, 
обществени дела и забавления. Тяхното всекидневие зависи много 
от това дали са пълноправни граждани, граждани с ограничени права или роби

Фиг. 2
Мъже по време на пир

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 44 – 45) раз-
вива умението за извличане на информация от 
изображение (подусловия „а“ и „б“) и за съставя-
не на кратък описателен текст по зададени клю-
чови думи (подусловие „в“).

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява наученото за 
всекидневието на елините. Задача 2 представлява 
интерактивен тест за самоконтрол.
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Тема 4. Древна Елада 
и елинистическият свят

УРОК 24. КУЛТУРАТА НА ДРЕВНИТЕ 
ЕЛИНИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че в центъра на древногръцката 
култура е човекът; да се запознаят с най-ярките 
образци на тази култура.

Задачи. Учениците да
• изброят предпоставките за развитие на кул-

турата в Древна Елада
• опишат най-важните сгради в градоустрой-

ството и архитектурата на гръцките полиси
• разпознават най-ярките образци на древно-

гръцкото изкуство и произведения на древно-
гръцката литература, имена на известни философи

• могат да обясняват, че древногръцкият теа-
тър е място за общуване между хората

Умения: анализ на илюстрации, работа с ин-
тернет. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Беседа за живота в Древна Елада и занимате-
лен разказ на учителя на базата на богато илюс-
трирана мултимедийна презентация. 

Междупредметни връзки 
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми

• изготвят мултимедийни презентации по зада-
дена тема

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 3 (стр. 46 – 47) раз-
вива уменията за извличане на информация от 
изображение и от научнопопулярен текст.

Ел. ресурси. Задача 2 упражнява наученото 
за постиженията на елинската култура. Задача 3 
затвърждава познанията за гръцкия театър. Към 
урока са закачени и две презентации, даващи до-
пълнителна информация за гръцката архитектура 
и устройството на древногръцкия театър.

Фиг. 1
Храмът на бог Хефест, 

покровител на огъня 
и на ковачите; 

издига се на атинската агора 
– днес голям музей на открито

Културата на древните елини

Откриване на света и човека. Древногръцките полиси 
дават възможност на своите граждани да живеят като сво-

бодни хора. Да се образоват, да упражняват своите 
професии и да участват активно в обществения живот. 
Тези свободни хора са в основата на забележителните 
духовни постижения на Древна Елада. Любознателните 
елини със страст се захващат да изследват заобикаля-
щия ги свят. Те се интересуват от сушата и моретата, 

страните и народите, далечните звезди. Изучават още расте-
нията и животните, миналото, числата и геометричните форми. 
В центъра на своите интереси те поставят човека – „най-чуд-
ното от всички неща“. Човекът е централна тема на класиче-
ската гръцка култура.

Градоустройство и архитектура. Разцветът на гръцките 
полиси  се отразява в облика и благоустройството на градо-
вете. Улиците са прави и се пресичат под прав ъгъл. Прокарват 
се водопроводи и канализация, строят се големи площади и 
усъвършенствани крепостни съоръжения. Елинските архитекти 
изграждат все по-представителни и богато украсени общес-
твени постройки – храмове (фиг. 1), театри, сгради на градските 
съвети.

Изкуство. Художници и скулптори се стремят да постиг-
нат идеала за човешката красота и да го въплътят в своите 

Фиг. 2
Дискохвъргач – статуя 
от прочутия гръцки скулптор 
МӜрон (V в. пр.Хр.)

94

24
В центъра на гръцката култура е човекът.
Драматургът Софокъл го нарича „най-чудното от всички неща“.
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Тема 4. Древна Елада 
и елинистическият свят

УРОК 25. ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА 
И НЕЙНОТО НАСЛЕДСТВО

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че през елинистическата епоха се 
създават едни от най-ярките образци на светов-
ната култура. 

Задачи. Учениците да
• проследят упадъка и разпадането на Маке-

донската империя
• разпознават най-ярките образци на елинис-

тическата култура
• посочат трите елинистически паметника, 

част от Седемте чудеса на древния свят

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации, работа с интернет. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Беседа за Александър Велики и занимателен 
разказ на учителя на базата на богато илюстри-
рана мултимедийна презентация. 

Междупредметни връзки 
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми

• изготвят мултимедийни презентации по зада-
дена тема

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.
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Елинистическата епоха 
и нейното наследство

Подялбата на Александровата империя. След смъртта 
на Александър Велики приближените му военачалници водят 
помежду си продължителни борби за власт. Победителите ос-
новават могъщи царства. Важна роля играят новооснованите 
градове в Азия и Египет, в които се заселва гръцко и македон-
ско население. Тези преселници се чувстват завоеватели на 
Изтока и поддържат управляващите македонски династии, а 
местното население е лишено от права. Периодът от походите 
на Александър до римското завладяване на Източното Среди-
земноморие (IV – І в. пр.Хр.) се нарича елинистическа епоха.

Царството на Птолемеите. След смъртта на Александър 
един от неговите приближени военачалници и другар от де-
тинство – Птолемей (фиг. 1), се възцарява в Египет. Всичките 
му наследници носят неговото име, поради което елинисти-
ческият Египет се нарича Царство на Птолемеите (фиг. 2). То 
разполага с могъщ флот и успява да наложи властта си над 
Източното Средиземноморие.

Столицата на Птолемеите, Александрия Египетска, е един 
от най-известните градове на древността. В него се издигат 
дворци, храмове, театър, стадион и множество други забеле-
жителности. Там е и гробницата на Александър Велики. Гор-
дост на Птолемеите е покровителстваният от тях Музей. Това 
е място за развитие на науките, посветено на музите. Тук се 
намира най-богатата библиотека на древността.

Фиг. 2
Египетски храм 
от епохата на Птолемеите

Фиг. 1
Златна монета с портрет 
на Птолемей I 

25
Империята на Александър Велики се разпада веднага след смъртта му. 
Много по-трайна остава спойката между елинската култура и древните 
традиции на Изтока. Така се поставя началото на елинистическата епоха.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 48 – 49) раз-
вива умението за пространствено ориентиране 
на историческа карта. Задача 3 (стр. 49) е насоче-
на към извличане на информация от писмен исто-
рически извор.

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява наученото за 
основните елинистически държави и владетели. 
Задача 2 затвърждава познанията за културата на 
елинизма. Задача 3 е посветена на Александрия 
Египетска. Линкът предлага разходка из антич-
ния Ефес.
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Тема 4. Древна Елада 
и елинистическият свят

УРОК 26. БОГОВЕ И ГЕРОИ В ДРЕВНА 
ЕЛАДА

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че елинският божествен пантеон 
е един от най-богатите в света и че древногръц-
ките митове за боговете и героите са ненадмина-
ти по художественото си въздействие.

Задачи. Учениците да
• опишат религията на Древна Елада
• разграничат ролята на различните богове в 

богатия елински пантеон
• познават най-важните дела на гръцките герои
• опишат храмовете, светилищата и празници-

те на древните елини

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации, работа с интернет. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, дневник със записки в две колонки, гале-
рия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев), 
стенна историческа карта, новият исторически 
атлас за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Тъй като информацията е интересна и забав-
на, след кратка беседа за Древна Елада учителят 
предлага на учениците си да използват дневник с 
две колонки, описан при урок 14. В края на часа 
учениците представят своите дневници. Учите-
лят обобщава и оценява цялостната дейност на 
учениците. За домашна работа остават задачите 
в учебника и в тетрадката.

Междупредметни връзки
Дигитални компетентности. В часовете по 

история учениците
• изпълняват задачи, свързани с търсенето, на-

мирането и обработката на информация по опре-
делени теми в интернет

• представят историческа информация, като 
използват текстообработващи програми

Литература. В часовете по история ученици-
те използват представите за света и човека, из-
градени чрез познатите митове от Античността. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 50 – 51) раз-
вива уменията за извличане на информация от 
изображение и от научнопопулярен текст. Зада-
ча 3 (стр. 51) проверява дали са усвоени новите 
понятия от урока.

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на ролята на 
жреците в религията, задача 2 – на древногръцки-
те богове, а задача 3 – на т.нар. герои. Задача 4 и 
5 упражняват наученото от урока за олимпийски-
те богове. Линкът предлага виртуална разходка в 
Делфийското светилище.

Богове и герои в Древна Елада

Религията на Древна Елада. Гръцката ре-
лигия претърпява дълго развитие и се променя 
през вековете. Нейните основи обаче остават не-

изменни. Древните елини вярват в много богове, 
на които посвещават отделни храмове. Жреците 

в тях ръководят религиозните церемонии, а обик-
новените хора принасят дарове и жертви и отправят 

молитви към боговете. Във всеки полис има храмове на 
много богове, но един от тях е главен покровител на държа-

вата. Всеки полис има свои традиции и обичаи в почитането 
на боговете. 

Древните гърци създават множество митове  – свещени 
разкази за боговете и героите. Те са запазени в литературните 
произведения на Омир и други по-късни автори. От статуите и 
рисуваните вази научаваме, че гърците си представят своите 
богове и герои подобни на хората (фиг. 1).

Олимпийските богове. Древните гърци вярват, че бого-
вете живеят на недостъпния връх на високата планина Олимп. 
Затова ги наричат олимпийски. Най-важен сред тях е небес-
ният бог Зевс, повелител на бурите и гръмотевиците (фиг. 2). 
Негови братя са богът на морето Посейдон и богът на подзем-
ното царство Хадес. Според митологичните представи те два-
мата не живеят с останалите богове на Олимп – Посейдон има 
дворец на дъното на морето, а Хадес – в подземното царство 
на мъртвите. Със своя тризъбец Посейдон предизвиква не само 
морските бури, но и земетресенията. 

Сестра и съпруга на Зевс е богинята на брака и семей-
ството Хера. Много от боговете в олимпийското семейство се 
смятат за деца на Зевс. Богинята на мъдростта Атина например 
била родена направо от главата на Зевс в пълно въоръжение. 

100

Фиг. 1
Митът за Тезей и Минотавъра
(рисунка върху ваза)

Фиг. 2
Скулптурно изображение 
на върховния бог Зевс

26
Според елините повечето богове живеят като едно голямо семейство 
на високата планина Олимп. Почитат ги в специални храмове с обреди 
и жертвоприношения и устройват в тяхна чест големи празници.
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УРОК 27. ДРЕВНА ТРАКИЯ. ЦАРСТВОТО 
НА ОДРИСИТЕ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да осмислят идеята, че нашите земи са 
населявани от дълбока древност и са средище на 
различни култури.

Подцели. Учениците да
• получат информация за това, че най-старото 

познато в историята население на нашите земи са 
траките, че те имат свой начин на живот и култу-
ра, че съжителстват с други народи векове наред 
и заимстват от тяхната култура

• разберат защо за живота на траките се знае 
малко и да осмислят значението на веществените 
паметници за живота на траките

• очертаят причините за липсата на трайна 
тракийска държава

Методи за преподаване и за учене: разказ, 
беседа, наблюдение, разсъждения върху илюс-
трации, работа с историческа карта и др.

Учебно-методически ресурси: учебникът по 
история и цивилизации за 5. клас, електронен 
вариант на учебника, стенна историческа карта, 
новият исторически атлас за 5. клас на „Изда-
телство АТЛАСИ“; илюстрации с паметници, 
свързани с живота и политическото развитие на 
траките и др.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Проблемите, включени в темата, изискват да 
се даде информация за живота и бита на траките, 
като се очертаят регионите, населявани от тях. 
Необходимо е да се очертае мястото на Одриско-
то царство, величието на неговите владетели.

Учителят започва с кратко встъпление и поста-
вя въпрос на учениците: Какво знаят за най-ста-
рото население в нашите земи. Изведената ин-
формация се групира и с помощта на учителя се 
обособяват трите основни въпроса в плана на 
урока.

Темата е изучавана по човекът и обществото в 
трети и четвърти клас и учениците имат основни 

познания, които трябва максимално да бъдат из-
ползвани в дискусионния разказ на учителя.

Анализират се илюстрациите и историческият 
извор, решават се задачите в учебната тетрадка.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 52 – 53) раз-
вива умението за работа с историческа карта. 
Задача 2 (стр. 53) е посветена на работата с изо-
бражения и систематизирането на информация в 
табличен вид.

Ел. ресурси. Задача 1 затвърждава знанията 
за великата гръцка колонизация. Задача 2 е пос-
ветена на политическата история на Одриското 
царство. Интерактивната карта позволява про-
следяване на развитието на тракийската държава. 
Презентацията упражнява умението да се работи 
с линия на времето.

Фиг. 1 
Карта на Древна Тракия

Народът на „конелюбивите траки“. Земите, в които жи-
веем днес, са известни в древността с името Тракия. През I хил. 
пр.Хр. древните траки са един от най-многолюдните народи в 
Европа. Те обитават обширна територия в източната половина 
на Балканския полуостров, от Карпатските планини на север 
(днешна Румъния) до бреговете на Егейско и Мраморно море 
на юг (фиг. 1). Благодатни са земите на Тракия. В тях се издигат 
големи планини с гъсти гори, тучни пасища и много дивеч. Пло-
дородните равнини са напоявани от пълноводни реки.

През VІІІ – VІ в. пр.Хр. по бреговете на Древна Тракия 
възникват многобройни гръцки колонии. В резултат на веков-
ните тесни контакти между елини и траки в съчиненията на 
много древногръцки автори са включени различни сведения 

108

Древна Тракия.
Царството на одрисите27

Траките са един от най-древните народи в Европа.  
Те са ни завещали богато културно и историческо наследство.
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УРОК 28. ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВЕН 
ЖИВОТ НА ТРАКИТЕ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да осмислят идеята, че тракийското обще-
ство е силно разлоено на богата аристокрация и 
бедно селско население.

Задачи. Учениците да
• опишат живота, бита и всекидневието в тра-

кийското село
• опишат бита и всекидневието, обичаите на 

тракийската аристокрация
• определят мястото на войната в живота на 

древните траки

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, интерактивна система за ефективно четене 
и мислене чрез отбелязване (INSERT), таблица.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Събуждане на интереса се осъществява чрез мо-
зъчна атака. Търси се отговор на въпроса: Какво 
знаете за живота на древните траки? Всеки ученик 
прави свой списък на нещата, за които се сети в 
рамките на 2 минути. След това идеите се споделят 
в малки групи (по двама); всяка група си избира 
говорител, който да представи идеите Ӝ пред класа. 
На базата на събраната информация и с помощта 
на учителя се осъществява групиране на пробле-
мите, систематизира се работният план.

Осмислянето на новата информация се из-
вършва чрез метода INSERT. Учителят поясня-
ва на учениците, че ще четат текста от учебника, 
като върху лист от тетрадка ще отбелязват свое-
то отношение към текста чрез следните знаци:

V означава „това е стара, позната информация“

+ означава „информацията е нова и не я раз-
бирам“

– означава „това е нова информация, която 
ме затруднява или противоречи с това, което аз 
знам“

? означава „за тази част от текста имам нужда 
от допълнителна информация“

След самостоятелното четене с отбелязване 
се прави обсъждане в малки групи. След това, 
във фазата на рефлексията, се правят по-големи 
групи и информацията се осмисля отново чрез 
попълването на следната таблица, като се изпол-
зват ключови думи и изрази: 

V + – ?

При наличие на въпроси учителят дава допъл-
нителна информация.

Контрол: Знанията и уменията на учениците 
се оценяват на базата на тяхното участие при 
възстановяване на старата информация, работа-
та върху новите проблеми и решаването на зада-
чите в тетрадката.

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (стр. 54) са на-
сочени към систематизирането на информация 
в табличен вид. Задача 3 (стр. 55)  упражнява 
умението да се пише кратък описателен текст по 
опорни показатели (в случая изображения).

Ел. ресурси. Задача 1 проверява наученото за 
всекидневния живот на траките. Задача 2 помага 
да се запомни характерното за положението на 
мъжете и жените в обществото. Задача 3 е пред-
назначена да заостри вниманието към отраже-
нието на социалните различия в архитектурните 
паметници от епохата.
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УРОК 29. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ДРЕВНА ТРАКИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Дидактически цели. Учениците да
• осмислят идеята, че траките са създали изклю-

чително богата по съдържание и форми култура
• откроят приноса на тракийската култура в 

българското и общоевропейското културноисто-
рическо наследство

• опознаят и да се научат да опазват историче-
ските паметници в страната и в родния край

Умения: работа с историческа карта; изготвя-
не на речник на непознатите думи; изработване 
на табло със снимков материал.

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, групиране, обогатена лекция, петстишие, 
галерия.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев), 
стенна историческа карта, новият исторически 
атлас за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Тъй като информацията по темата е позната от 
3. и 4. клас, както и от предходната тема, учителят 
започва занятието с мозъчна атака чрез въпроса: 
Какво знаете за културата на древните траки? 
Така се осъществява първата фаза – събуждане 
на интереса. Старата информация се групира и 
се очертават основните проблеми за обсъждане:

– Древните селища в Тракия
– Тракийското изкуство
– Тракийските съкровища
Осмислянето на новата информация се осъ-

ществява чрез обогатена лекция. Препоръчител-
но е използването на видеофилм за тракийското 
културно наследство. Най-напред учениците 
споделят или записват това, което знаят по от-
делния проблем. След това учителят им поднася 
нова информация, а учениците сравняват и раз-
граничават новото от старото.

Във фазата на рефлексия учениците съставят 
петстишие: І стих – 1 дума (същ. име), свързана 
с темата; ІІ стих – 2 думи (прил. имена), описва-
щи думата от І стих; ІІІ стих – 3 думи (причас-
тия), изразяващи действия, свързани с темата; ІV 
стих – 4 думи или израз, отразяващи емоциите, 
предизвикани от темата, и V стих – 1 дума (същ. 
име), синоним на думата от І стих. 

В края на часа учениците отговарят на въпро-
сите след урока и разказват за древнотракийски 
паметник от своя край.

Междупредметни връзки 
Технологии и предприемачество. В часовете по 

история учениците изграждат отношение към ини-
циативността, активността и новаторството по от-
ношение на културноисторическото наследство.

Контрол: Учителят оценява работата на уче-
ниците в екип, знанията им по обсъжданите про-
блеми и за новите понятия.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 56) развива 
уменията за извличане на информация от науч-
нопопулярен текст. Задача 2 (стр. 56) упражнява 
създаването на кратък описателен текст по зада-
дени показатели. Задача 3 (стр. 57) развива уме-
нието да се работи с изображения и предмети на 
изкуството.

Ел. ресурси. Задача 2 е посветена на тра-
кийските градове и резиденции, а задача 3 – на 
най-известните тракийски съкровища. Задачата 
е подкрепена и от галерия с изображения. Двата 
линка предлагат виртуална разходка из Перпери-
кон и Александровската гробница. Интерактив-
ният тест е предназначен за самоконтрол.
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УРОК 30. РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ 
НА ТРАКИТЕ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че религията на древните траки 
остава загадъчна и малко позната; да се запоз-
наят с тракийските погребални обреди и съоръ-
жения.

Задачи. Учениците да
• описват религията на Древна Тракия
• посочват с какво се свързват най-почитаните 

богове
• разказват популярните митове за Орфей
• описват погребалните обичаи в Древна Тракия
• разпознават прочутите тракийски гробници

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации, работа с интернет.

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, дневник със записки в две колонки, гале-
рия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев), 
стенна историческа карта, новият исторически 
атлас за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Тъй като информацията е интересна и забавна, 
след кратка беседа за Древна Тракия, учителят 
предлага на учениците си да използват дневник 
с две колонки, споменат вече при някои от пред-
ходните теми. В края на часа учениците пред-
ставят своите дневници. Учителят обобщава и 
оценява цялостната дейност на учениците. За 
домашна работа остават задачите в учебника и 
учебната тетрадка.

Междупредметни връзки 
Литература. В часовете по история ученици-

те използват представите за света и човека, из-
градени чрез познатите митове от Античността. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 58) е посвете-
на на затвърждаване на новите имена и понятия 
от урока. Задачи 2 и 3 (стр. 59) проверяват усвоя-
ването на ключовата информация по темата.

Ел. ресурси. Задача 1 затвърждава наученото 
за тракийската религия. Задача 2 заостря внима-
нието към загадъчния Тракийски конник. Задача 
3 е посветена на погребалните обичаи. Към рабо-
тилницата след урока са закачени видеофилми за 
Казанлъшката и Свещарската гробница. Допъл-
нителни ресурси по темата има и към обобще-
нието на раздела.

Религията на древните траки. Както при всички древни 
народи, религията играе важна роля в живота на древните 
траки. В съчиненията на древните автори са запазени от-
делни сведения за религиозния живот в Тракия. Сред тях 
се открояват митовете за прочутия тракийски певец Орфей. 
Когато звучал божественият му глас, дори дивите животни го 
слушали в захлас. Орфей се свързва и с разпространение на 
тайно религиозно учение. 

Траките се прекланят пред много богове. Херодот споме-
нава бога на войната Арес, бога на виното и веселието Ди-
онис и богинята на лова и природата Артемида. За разлика 
от обикновения народ аристократите почитат и божествения 
вестоносец Хермес. Вярват, че той води душите на умрелите 
към безсмъртие. Познати са и други имена на тракийски бо-
жества като Бендида и Залмоксис. 

В Древна Тракия се строят градски храмове и олтари на 
боговете. Най-важните светилища обаче са разположени извън 
селищата – на планински върхове, край извори, скали или ве-
ковни дървета. В историческите извори се споменава едно про-
чуто светилище на Дионис в Тракия. То се намирало високо в 
планините и било обслужвано от жреци от племето на бесите.

Траките вярват в безсмъртието, което си представят като 
вечен щастлив живот в отвъдното. Безсмъртие могат да по-
стигнат само посветените в 
специални ритуали аристо-
крати и загиналите геройски 
в сражение. За жените то е 
достъпно само ако придру-
жат покойния си мъж в гроба. 

Една от най-големите 
загадки на тракийската ре-
лигия са хилядите плочки 
с изображения на т.нар. 
Тракийски конник (фиг. 1). 
Някои учени смятат, че това 
е тракийски бог, почитан 
в цялата страна. Други са 
на мнение, че плочките са 
част от култа към различни 
местни герои покровители.

117

Религиозни вярвания
на траките

Фиг. 1
Тракийски конник

30
Траките вярват в безсмъртието, почитат много богове 
и строят внушителни гробници за своите владетели.

Фиг. 2 
Долмени край с. Хлябово
(Тополовградско)
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УРОК 31. НАЧАЛОТО НА ДРЕВЕН РИМ. 
ЦАРСКИ ПЕРИОД

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че Рим е един от най-древните 
градове в Европа, и да се запознаят с началото на 
неговата история.

Задачи. Учениците да
• опишат природните условия и населението 

на древния град и областта Лациум
• оценят ролята на царете, на патрициите и Се-

ната в началното развитие на Рим
• осмислят причините за смяната на царската 

власт в Рим с република

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстрации 
и исторически извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
След кратка беседа за Италийския полуостров 

в праисторическо време учителят насочва вни-
манието към областта Лациум и новия град Рим. 
С помощта на картата в учебника (стр. 128) се 
проследява местоположението на областта, раз-
съждава се заедно с учениците за поминъка на 
населението. Задълбочено се обсъжда възниква-
нето на Рим, чете се историческият извор и лю-
бопитната информация от рубриката „Да знаем 
повече“. Учителят насочва вниманието на учени-
ците към характеристиките на царската епоха и 
ролята на царете, на патрициите и на Сената. С 
помощта на презентация се представя развитието 
на Рим през VІ в. пр.Хр. Поставят се конкретни 
задачи за анализ на илюстрациите в учебника, ак-
центира се на падането на царската власт. Осмис-
лят се идеите в рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Забележка. Подобен модел може да се прило-
жи и при урок 32 – „Римската република“.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 60) упражня-
ва умението за работа с историческа карта. Зада-
ча 4 (стр. 61) проверява дали са усвоени новите 
понятия. Задачи 5 и 6 (стр. 61) развиват уменията 
съответно да се анализират произведения на из-
куството и да се работи с линия на времето.

Ел. ресурси. Задача 2 е посветена на основа-
ването на Рим, а задача 3 – на ранната история 
на града държава. Задача 1 затвърждава позна-
нията за новите имена и понятия от урока. Лин-
кът предлага виртуална разходка из старините на 
Палатинския хълм.

Фиг. 1 
Древен Рим 

(VІІІ – ІІІ в. пр.Хр.)

Природни условия и население. Древен Рим възниква 
на Италийския полуостров по долното течение на р.Тибър в 
областта Лациум (фиг. 1). Земята там е хълмиста и плодо-
родна. Удобна е за земеделие и животновъдство. Климатът 
е умерен и се отличава с горещи лета и дъждовни зими. 
Важна роля в живота на Лациум играе морският бряг. Там 
търговци от различни страни докарват стоки с кораби и ги 
обменят помежду си. 

Италийският полуостров се населява от различни на-
роди. Един от тях са латините, част от които са и римляните. 
Там живеят още етруските (фиг. 2), които създават високо-
развита култура. Елини обитават гръцките колонии по юж-
ните брегове на полуострова, както и остров Сицилия.

128

Началото на Древен Рим.
Царски период 31

В средата на VІІІ в. пр.Хр. в земите на днешна Италия възниква град Рим. 
За няколко столетия се превръща в световна империя, която владее земите 
от Британските острови до Египет и от Испания до реките Тигър и Ефрат.

 Къде възниква град Рим?

 Кои природогеографски 
условия благоприятстват 

неговото развитие?
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УРОК 33. РИМ И СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да се запознаят с големите завоевания на 
римляните в Средиземноморието.

Задачи. Учениците да
• разберат причините за Пуническите войни и 

последиците от тях
• посочат на картата развитието и последиците 

от Източните войни
• анализират процеса на създаване на римски 

провинции на Балканите и в Мала Азия

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстраци-
ите и на историческия извор.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Дискусионен разказ на учителя и беседа с уче-

ниците след анализ на илюстрациите и на истори-
ческия извор. Осмисляне на идеите в рубриката 
„Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Рим и Средиземноморието

Пуническите войни. Пунически се наричат вой-
ните, които римляните водят срещу картагенците. 

Това са най-тежките войни в историята на Рим. Него-
вият противник Картаген е богата и могъща дър-

жава. Той е разположен в земите на днешен 
Тунис в Северна Африка (фиг. 1). Градът 

е основан от финикийците и постепенно 
завладява бреговете на Западното 

Средиземноморие. Картагенците 
имат силна армия и флот. Устрой-
ството на държавата им е сходно с 
това на Рим.

Между владенията на двете 
държави се намира богатият на 
жито остров Сицилия. Спорът за 

власт върху него става повод за 
избухването на Първата пуническа 

война през 264 г. пр.Хр. Тя се оказва 
продължителна и трудна. Спечелена е 

от римляните, които завземат Сицилия. 
Въпреки загубата на войната Картаген за-

пазва своите владения и силния си флот. Той 
насочва завоеванията си на запад, към земите 
на днешна Испания. Интереси там имат и рим-
ските търговци. Поради това римляните желаят 

Фиг. 1  
Останки от древния 

Картаген (Тунис)

Фиг. 2
Бюст 
на Ханибал 

33
След покоряването на Италия римляните придобиват огромни средства, 
които използват за осъществяването на нови завоевания. Важна роля 
в тях играе силната и опитна римска войска.

134

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 64) е насо-
чена към извличане на информация от писмен 
истроически източник. Задача 3 (стр. 65) упраж-
нява работата с линия на времето. Задача 4 (стр. 
65) предвижда свързване на изображения с ис-
торически личности и техни характеристики в 
таблица.

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява умението 
за подреждане на събития по хронологичен ред. 
Задача 2 затвърждава наученото за римската 
експанзия в Средиземноморието. Задача 3 е пос-
ветена на Пуническите войни. Линкът предлага 
виртуална разходка из древен Картаген.
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УРОК 34. РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят с успешните завоевания на 
Рим и създаването на Римската империя.

Задачи. Учениците да
• опишат упадъка на републиката
• се запознаят с личността на Юлий Цезар
• характеризират делото на Октавиан Август
• осмислят причините за успешните действия 

на императорите Траян и Хадриан
• посочат най-важните причини за упадъка и 

разделянето на Римската империя

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстраци-
ите и на историческия извор.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, „паяжина на героя“.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен 
вариант на учебника; новият исторически атлас 
за 5. клас на „Издателство АТЛАСИ“; учебна те-
традка.

Насоки, коментари и препоръки
След беседа за продължителните войни, воде-

ни от римляните, учителят насочва вниманието 
към последиците от тях. Прави се преход към но-
вата тема. Учителят поставя проблемни задачи, 
свързани с причините за упадъка на републиката, 
разказва за действията на видни военачалници и 
необходимостта от еднолично управление през 
този период. Успешните завоевания на римските 
армии се свързват с името на Октавиан Август; 
разказва се за най-важните събития и за разцвета 
на държавата, за благоустрояването на Рим. За 
емоционалното съпреживяване помага и исто-
рическият извор – откъс от надпис на Октавиан 
Август. Учениците следят събитията на картата в 
учебника (стр. 140). За устройството на Римска-
та империя се използва представената в учебника 
схема (фиг. 2, стр. 139).

При оценката на Октавиан Август се прилага 
методът „паяжина на героя“. Учителят записва 

на дъската името на владетеля и търси от учени-
ците информации за неговите качества, подреж-
дайки ги като паяжина. 

Осмислят се идеите в рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 66) е насоче-
на към извличане на информация от писмен ис-
троически източник. Задача 3 (стр. 67) развива 
умението да се анализира изображение.

Ел. ресурси. Задача 1 упражнява умението 
за подреждане на събития по хронологичен ред. 
Задача 2 е посветена на личността на Октавиан 
Август. В задача 3 се затвърждава наученото за 
превръщането на републиката в империя. Пре-
зентацията упражнява умението да се работи с 
линия на времето. Линкът предлага виртуална 
разходка из древен Помпей.

139

Фиг. 2. Управлението на Римската империя (схема)

Римската империя

Упадък на републиката. В предходния период от рим-
ската история армията е наборна. Когато се налага, всички 
граждани, годни да носят оръжие, биват свиквани във вой-
ската. В хода на продължителните завоевателни войни рим-
ската армия се превръща в наемна. Мъже от всички краища 
на Средиземноморието се бият за Рим срещу заплащане. 
В същото време заради несправедливото разпределение на 
богатствата от покорените страни голяма част от населе-
нието на Рим и Италия обеднява. Поради това през I в. пр.Хр. 
избухват вътрешни борби за власт. Различни военачалници 
завземат властта със сила. Те воюват помежду си с войски, 
на които плащат от личните си средства. Най-видният от тях 
е Юлий Цезар (фиг. 1). 

Той произхожда от знатно семейство. Ползва се с уваже-
нието на населението. Цезар желае да наложи ново упра-
вление, основано на едноличната му власт. Той осъществява 
големи завоевания в Галия (дн. Франция). С това Юлий Цезар 
си спечелва подкрепата на по-голямата част от армията. Уп-
лашени от успехите му, поддръжниците на републиката по-
веждат борба срещу него. Благодарение на пълководческия 
си талант Цезар успява да спечели войната с републиканците. 
Управлението на Рим е променено. Юлий Цезар съсредото-
чава цялата власт в ръцете си. Сенатът е принуден в наруше-
ние на законите да го обяви за доживотен консул.

Фиг. 1 
Юлий Цезар (бюст)

34
Успешните завоевания превръщат Рим в най-голямата държава. 
За нея основен проблем става обединението на Италия със земите 
на завоюваните народи. Поради това се появява необходимост  
от нов вид управление, което е наречено империя. 

ИМПЕРАТОР

Войска

Народно събрание Консули Сенат

Състои се от римските 
граждани.

Избира консулите, 
посочени от императора.
Приема законите, 
предложени от императора.

Избират се от Сената.
Притежават изпълнителна власт.

Изпълняват заповедите  
на императора за управлението  
на страната. 

Назначен е от императора.

Приема решенията  
на императора 
за държавните дела.
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УРОК 35. ОБЩЕСТВОТО 
В ДРЕВЕН РИМ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че римското общество е много 
пъстро и постоянно се променя.

Задачи. Учениците да
• опишат структурата на римското общество и 

да характеризират основните му групи
• проследят борбата между патриции и плебеи 

и резултатите от нея
• осмислят причините за голямото робско въс-

тание начело с тракиеца Спартак и неговите по-
следици

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстрации 
и исторически извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Задълбочено се представят обществените про-

цеси и ролята на различните съсловия в тях. По-
ставят се конкретни задачи за анализ на илюстра-
циите и историческия извор в учебника с акцент 
върху въстанието начело със Спартак. Осмислят 
се идеите в рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

144

Борбите между патриции и плебеи. Важна роля в об-
ществото на Древен Рим имат членовете на знатни родове. 
Те произхождат от най-старите жители на града и се наричат 
патриции (фиг. 1). Само те могат да заемат държавни пост-
ове, да бъдат жреци и да притежават обработваеми земи.

Заселилите се по-късно в Лациум и техните потомци се 
наричат плебеи. Те не могат да заемат управленски пост-
ове и да притежават земи. Част от плебеите забогатяват 

чрез търговия, но правата им остават ограничени. 
След установяването на републиката те повеждат 

борби срещу патрициите за равноправие с тях. 
В началото на плебеите е позволено да 

избират свои защитници. Наричат ги на-
родни трибуни. Трибуните могат да спрат 
всяко разпореждане на държавните ор-
гани, ако то противоречи на интересите 
на плебеите. В III в. пр.Хр. борбите им за-
вършват с успех. Плебеите са признати за 
пълноправни граждани. 

Най-заможните и влиятелни граждани 
притежават обширни земи и голям брой 
роби. Занимават се с лихварство и търго-
вия. Само те имат право да заемат висши 
постове в управлението на страната. 
Най-многобройната група от населението 
са плебеите. Те са безимотни или мало-
имотни граждани. Препитават се със зе-
меделие, животновъдство, занаятчийство 
и дребна търговия. По време на империята 
бедните често служат в наемната армия. 
След края на службата си те получават дом 
и парче земя. 

За да засилят властта си в държавата, 
управляващите в Рим постепенно превръ-
щат в римски граждани жителите на Италия 
и провинциите. По този начин империята се 
опитва да обедини разнородното си населе-
ние. Като римски граждани те са подчинени 
на общи за всички закони. 

Обществото в Древен Рим

Фиг. 1 
Знатни римляни, 
(възстановка  
на костюмите)

35
Обширните завоевания присъединяват към Рим много и различни земи.  
Поради това римското общество става изключително пъстро  
и постоянно се променя с времето.

Учебна тетрадка: Задача 1 (стр. 68) развива 
умението да се пише кратък обяснителен текст 
по зададени опори. Задача 4 (стр. 69) предвижда 
извличане на информация от писмен исторически 
източник и представянето й в табличен вид.

Ел. ресурси. Задача 2 затвърждава научено-
то за борбите между патриции и плебеи. Задача 
3 проверява знанията за статута на свободните 
хора и на робите. Задача 1 проверява дали са на-
учени новите имена и понятия от урока.
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УРОК 36. ВСЕКИДНЕВИЕТО 
НА ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да осмислят идеята, че всекидневният 
живот на древните римляни, който протича в 
техните градове и села, е различен за всяка со-
циална група.

Задачи. Учениците да
• опишат препитанието на римляните
• открият и анализират различията в живота на 

богатите и бедните
• опишат жилищата на знатните и на бедните
• открият значението на образованието и въз-

питанието за живота на заможните момчета
• разказват за забавленията на римляните

Умения: анализ на илюстрации и любопитни 
факти. 

Методи за преподаване: беседа, разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Наличието на познания за Древен Рим от пред-
ходните уроци дава възможност да се използва 
интерактивната стратегия „Зная, искам да узная, 
научих“ (вж. разработката към урок 10). 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Фиг. 1. Римски животновъди 
(мозайка)

Препитание. По-голямата част от римляните се за-
нимават със земеделие и животновъдство. Отглеждат 
овце, кози и свине (фиг. 1). Повечето земеделци разпо-
лагат със средни по размер земи. Сеят се различни кул-
тури – жито, ечемик. Добре развито е градинарството. 
В Италия се засаждат плодни дървета. Някои от тях са 
пренесени от далечни земи.

Много хора се препитават със занаятчийство. Добре 
развити са грънчарството, железарството, тъкачеството, 
зидарството. Занаятчиите се трудят в своите работил-
ници. Там с помощта на роби те произвеждат различни 
предмети за бита. По-заможните граждани изкарват пре-
храната си чрез търговия. За нейното развитие важна 
роля играят прочутите римски пътища и многобройните 
кораби. Най-заможните се занимават с управлението на 
държавата, с презморска търговия и с лихварство. За 
най-бедните грижи полага държавата, като им раздава 
храна. Много от тях влизат в армията, където им се оси-
гурява препитание.

Жилища. В големите градове 
като Рим повечето жители обитават 
масивни жилищни сгради. Те са на 
три и четири етажа и са построени 
от тухли. Сградите имат вътрешен 
двор. В тях живеят много семейства. 
Те разполагат с жилища от три или 
четири малки стаи и кухня. Обзавеж-
дането е скромно. Други граждани, в 
зависимост от своето благосъстояние, 
живеят в по-малки или в по-големи са-
мостоятелни къщи. Те имат малък вът-
решен двор. Около него са наредени 
жилищните помещения. Често са на 
два етажа, понякога са допълнени и с 
малки стопански постройки. Най-бед-
ните хора са бездомни и прекарват 
трудния си живот по улиците.

Знатните обитават големи къщи 
с няколко вътрешни двора, градини и 

Всекидневието
на древните римляни

 Опишете сградата и отделните 
помещения.

 Кой може да си позволи  
такова жилище?

36

Фиг. 2  
Римска вила (рисунка)

Всекидневният живот на древните римляни протича в техните градове  
и села. Там жителите намират своето препитание, упражняват различни  
професии, подреждат домовете си, учат се и се забавляват.

147

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 70 – 71) пред-
вижда създаване на кратък описателен текст по 
зададени опорни въпроси и подпомагащи илюс-
трации.  

Ел. ресурси. Задача 1 затвърждава наученото 
за земеделието и животновъдството на римляни-
те. Задача 2 проверява познанията за римското 
училище. Презентацията „Римска баня“ разши-
рява познанията за термите, а линкът предлага 
виртуална разходка из Термите на Каракала в 
Рим. Презентацията „Рим и Филипополис“ дава 
възможност за запознаване с архитектурния план 
на римския град.
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УРОК 37. КУЛТУРА НА ДРЕВЕН РИМ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че древните римляни успяват не 
само да подчинят и обединят много народи в една 
държава, но и да създадат богата култура. 

Задачи. Учениците да
• опишат най-значимите постижения на рим-

ляните в областта на литературата и науките
• разпознават най-ярките паметници на рим-

ската архитектура и изкуство

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации, работа с интернет.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
мултимедийна презентация.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Занимателният разказ на учителя е добре да 
се базира на богато илюстрирана мултимедийна 
презентация или на видеофилм за паметниците 
на римската култура.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Забележка. Урок 38 „Културното наследство 
на римската цивилизация“ може да се разрабо-
ти по същия модел, като акцентът падне върху 
паметниците на римското културно наследство в 
днешните български земи.

150

Фиг. 2
Акведуктът в Пон дю Гар 

(Франция)

 Какво представлява
акведуктът?

Литература и науки. В края на VII в. пр.Хр. римляните 
заимстват от гърците азбуката. След като я видоизменят, с 
нея те започват да пишат на латински език (фиг. 1). Създават 
богата римска литература. Тя преживява своя златен век в 
епохата на Август. Тогава твори прочутият поет Вергилий, 
автор на поемата „Енеида“. В нея се разказва за далечното 
минало на Рим и за съдбата на главния герой – Еней. След  
много премеждия той се заселва в Лациум. Негови потомци 
са Ромул и Рем. В творбата се възхваляват мъжеството, вер-
ността и смелостта. С особена почит авторът се отнася към 
древните традиции на римляните и техните божества.

Развиват се и научните знания. Римляните съставят 
практически напътствия по математика, строителство, при-
родознание. Развива се географията. Най-видният римски 
гео граф е Страбон. Успехи постига и медицината. Прочутият 
римски лекар Гален пише книги, в които обобщава и раз-
вива лечителския опит. Той дава ценни указания за борбата 
с редица болести. В Рим работят известни историци като Тит 
Ливий. Той  описва подробно историята на града, като въз-
хвалява героизма на старите римляни. Във връзка с правото 
и законите процъфтява ораторското майсторство. Образова-
ните граждани ползват не само латински, но и гръцки език. 
Гръцката култура служи за пример на римските творци.

Културата на Древен Рим

Фиг. 1
Латински надпис от І – ІІ в.  

 Използва ли се тази
азбука днес?

37
В хода на своята история древните римляни създават богата култура.
Тя оставя следи в миналото и настоящето на много народи. Римската
култура има свои самостоятелни постижения. Заедно с това тя изпитва 
влиянието на други култури като етруската и гръцката.

Учебна тетрадка. Задача 2 (стр. 72) изидсква 
от учениците да представят усвоената от урока 
нова информация в табличен вид, като свържат 
достиженията на римската култура с имената на 
нейни видни представители. Задача 3 и 4 (стр. 73) 
упражняват работата с изображения. 

Ел. ресурси. Задача 1 предлага интерактивен 
тест за самоконтрол. Презентацията онагледява 
познанията за римските пътища. Линкът предла-
га виртуална среща с един запазен римски акве-
дукт.
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УРОК 39. РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЯРВАНИЯ 
НА ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ

Вид на урока: за нови знания. 

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да научат, че римският божествен пантеон е 
един от най-богатите в света. Той показва близки 
паралели с древноелинския, но и редица харак-
терни особености. 

Задачи. Учениците да
• разграничат ролята на различните богове в 

богатия римски пантеон
• опишат вярата на римляните в задгробния 

живот
• опишат храмовете, светилищата и празници-

те на древните римляни
• открият ролята на религията в държавния 

живот по време на Римската империя

Умения: анализ на илюстрации, работа с ин-
тернет. 

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, дневник със записки в две колонки, гале-
рия и др.

Учебно-методически ресурси: учебник, елек-
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
„Занимателна история на Стария свят“ (ИК 
„Анубис“, автори – Ц. Каснакова и Д. Белчев).

Насоки, коментари и препоръки за създа-
ване на интерактивна среда

Тъй като информацията е интересна и забав-
на, след кратка беседа за Древен Рим учителят 
предлага на учениците си да използват метода 
дневник с две колонки, познат от предходни уро-
ци. В края на часа учениците представят своите 
дневници. Учителят обобщава и оценява цялост-
ната дейност на учениците. За домашна работа 
остават задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки 
Литература. В часовете по история ученици-

те използват представите за света и човека, из-
градени чрез познатите митове от Античността. 

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 76) е насоче-
на към затвърждаване на познанията върху рим-
ския пантеон посредством неговото сравняване 
с гръцкия. Задача 5 (стр. 77) проверява дали са 
усвоени новите понятия от урока.  

Ел. ресурси. Задача 1 е посветена на римския 
пантеон в съпоставителен план с гръцкия. Задача 
2 проверява наученото за храмовете и жреческо-
то съсловие. Задача 3 затвърждава наученото за 
римските религиозни практики.

Фиг. 1 
Римски божества  

(рисунка от Рафаело, ХVІ в.)
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Боговете на римляните. Римляните си представят бо-
говете с човешки облик (фиг. 1). Всяко божество има специ-
фични функции. Върховно божество е Юпитер, смятан за цар 
на боговете и владетел на небесата (фиг. 2). Юнона е царица 
на боговете и богиня на брака и семейството, Венера – на 
любовта. Марс е бог на войната, Нептун – на морето, Вул-
кан – на огъня. Главните богове имат свои планети, чиито 
имена са съхранени и до днес.

Подобно на другите древни народи и римляните създават 
митове. Чрез тях те си обясняват природните явления. Почи-
тат се още добрите домашни духове и душите на починалите 
предци. Приема се, че те пазят семейството и дома. Затова 
във всяка римска къща има място за поклонение пред тях. 

Римската култура се намира под гръцко влияние. Рим-
ските божества често се отъждествяват с гръцките. На Зевс 
съответства Юпитер, на Хера – Юнона, на Афродита – Ве-
нера, на Посейдон – Нептун, на Арес – Марс, на Хефест – 
Вулкан. По-късно в Рим навлиза почитането на божества от 
покорените народи. Особено популярни стават източните 
божества като например египетската богиня Изида. 

Религиозни вярвания 
на древните римляни39

Римляните вярват в много божества, които свързват с природните 
явления и небесните тела.
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Тема 6. ДРЕВЕН РИМ

УРОК 40. РАЖДАНЕТО 
НА ХРИСТИЯНСТВОТО

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че християнството възниква 
през І в. сл.Хр. в римската провинция Юдея, а 
през ІV в. става официална религия в Римската 
империя.

Задачи. Учениците да
• се запознаят с живота на Иисус
• проследят възникването на християнството
• осмислят неговите същностни характеристики
• проследят възникването и развитието на 

християнската църква

Умения: работа с историческа карта, ориенти-
ране в линията на времето, анализ на илюстрации 
и исторически извори. 

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 5. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
5. клас; новият исторически атлас за 5. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Темата е сложна и изисква усърдна предва-

рителна подготовка от страна на учителя. Мул-
тимедийната презентация може да помогне за 
визуализиране на сложните процеси и тяхното 
осмисляне. На учениците трябва да се поставят 
конкретни задачи за анализ на илюстрациите и 
историческия извор в учебника. На края се ос-
мислят идеите в рубриката „Вече научихте“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.
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Иисус Христос. Според християнското предание Иисус 
се ражда в семейството на Мария и Йосиф в град Витлеем 
в Юдея. В началото на I в. той проповядва из цялата страна 
(фиг. 1). Иисус учи, че е изпратеният от Бога негов Син. Той 
идва на земята, за да спаси хората. Божият син призовава 
вярващите да живеят скромно и честно, да са милостиви 
един към друг и да почитат Бога. По време на проповедите 
към Иисус се присъединяват много хора. Някои от тях той 
избира за свои ученици. Нарича ги апостоли, което означава 
„пратеници“ (фиг. 2). С тяхна помощ учението му се разпрос-
транява сред хората.

Раждането на християнството

Фиг. 1 
Христос по време 

 на проповед 
 (рисунка от ХІХ в.)

Фиг. 2 
Христос и апостолите 
(стъклопис)

40
Християнството възниква през I в. в тогавашната римска провинция Юдея,  
днес част от Израел. То бързо се разпространява и през IV в. 
става официална религия в Римската империя.

Учебна тетрадка. Задачи 1, 2 и 3 (стр. 78) са 
насочени към затвърждаване на новите знания от 
урока. Задача 4 (стр. 79) е свързана със създаване 
на кратък описателен текст по зададени опорни 
думи. Задача 5 (стр. 79) развива умението да се 
извлича информация от научнопопулярен текст.

Ел. ресурс. Задача 1 е посветена на същността 
на християнството, а задача 2 – на превръщане-
то му в официална религия в Римската империя. 
Презентацията е в подкрепа на двете задачи. За-
дача 3 упражнява умението да се подреждат съ-
битията по хронологичен ред.



76

ТЕСТ 1

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

1.  На кой полуостров се намира България?
а) Апенински полуостров б) Пиренейски полуостров в) Балкански полуостров

2.  В коя част на континента Европа е разположена България?
а) югозападната б) южната в) югоизточната

3.  Как се означава на картата държавна граница?
а)  б)  в) 

4.  Кои са най-древните известни обитатели на днешните български земи?
а) славяни б) римляни в) траки

5.  Попълнете липсващите понятия, като използвате две от трите предложени думи.

Казанлъшката гробница и Панагюрското златно съкровище са наследство 
от , а амфитеатърът в Пловдив – от 
Думи за попълване: славяните, римляните, траките

6.  Кое от посочените събития се е случило през VІІ в.?
a) създаването на българската държава
б) създаването на славянската писменост
в) въвеждането на християнството като официална религия в България

7.  Коя е столицата на България по времето на хан Аспарух?
а) Търново б) Плиска в) Велики Преслав

8.  При кой владетел са създадени първите писани закони?
а) княз Борис I б) цар Симеон Велики в) хан Крум

9.  Времето на цар Симеон е наречено Златен век, защото:
а) България достига най-голям културен разцвет
б) сключен е мир с Византийската империя
в) продължени са преговорите с Римската църква

10.  „История славянобългарска“ е написана от:
a) Паисий Хилендарски б) Софроний Врачански в) Петър Берон

11. Какво помага на българите в Османската империя да запазят своето национално самосъзнание?
а) участието в управлението на империята
б) запазването на езика, вярата и традициите
в) участието в турската войска
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ТЕСТ 2

ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА

1.  Коя е най-продължителната историческа епоха?
а) каменно-медната б) старокаменната в) новокаменната

2.  През старокаменната епоха праисторическите хора живеят основно в:
а) каменни къщи б) пещери в) глинени къщи

3.  През коя епоха възникват земеделието и животновъдството?
а) каменно-медната б) старокаменната в) новокаменната 

4.  От какво са направени първите оръдия на труда?
а) от бронз б) от желязо в) от камък

5.  С откриването на металите оръдията на труда и оръжията стават:
а) по-красиви б) по-здрави и ефективни  в) по-груби

6.  Къде в нашите земи са открити най-старите следи от човешка дейност?
a) в пещерите Козарника и Бачо Киро
б) в пещерата Ухловица
в) в Ягодинската пещера

7.  Коя е най-известната селищна могила от новокаменната епоха у нас?
a) до с. Караново, Новозагорско б) край Стара Загора в) до Свиленград

8.  Разпознайте и опишете изображенията:

9.  Къде са открити най-ранните пещерни рисунки?
а) в пещерата Леденика, България
б) в пещерата Козарника, България
в) в пещерата Ласко, Франция, и пещерата Алтамира, Испания
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ТЕСТ 3

ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1.  Къде възниква Древен Египет?
а) в североизточната част на континента Африка
б) в западната част на Азия
в) в южната част на Европа

2.  Основният поминък на населението в Древен Египет е:
а) търговията б) земеделието и животновъдството в) занаятчийството

3.  Връхна точка в развитието на Древен Египет представлява управлението на:
а) владетеля Менес б) фараона Джосер в) фараона Рамзес ІІ

4.  Коя е първата обединена държава в Месопотамия?
a) Акадското царство б) Старовавилонското царство в) Египетското царство

5.  Опишете какви качества трябва да притежава древноизточният владетел:

6.  Кой е най-прочутият град в Месопотамия?
а) Карнак б) Акад в) Вавилон

7.  Обучението в Древен Египет е продължително и включва: 
а) четене, писане, смятане и земемерство
б) рисуване и писане
в) чертане, рисуване и музика

8.  Кога и къде възниква първата азбука?
а) около Х в. пр.Хр. във Финикия
б) през ІV в. пр.Хр. в северната част на Азия
в) през І в. пр.Хр. в южната част на Европа

9.  Юдаизмът е религия на:
а) евреите б) египтяните в) асирийците
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ТЕСТ 4

ДРЕВНА ЕЛАДА И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ

1.  Къде се намира Древна Елада?
а) в североизточната част на Европа
б) в западната част на Азия
в) в южната част на Балканския полуостров

2.  Основният поминък на населението в Древна Елада е:
а) мореплаването и търговията
б) земеделието и животновъдството
в) занаятчийството

3.  Една от най-древните цивилизации в Европа възниква:
а) в Северна Гърция б) на о-в Крит в) на о-в Тасос

4.  Коя цивилизация създават древните елини в периода ХVІ – ХІІ в. пр.Хр.?
a) атинската б) спартанската в) микенската

5.  Кой пише поеми за Троянската война?
а) Херодот б) Омир в) Тукидид

6.  Коя е най-важната същност на полиса според елините?
a) гражданите б) народното събрание в) съветът

7.  Отбележете върху картата 
най-важните гръцки колонии 
по нашето Черноморие:     

8.  Кой от изброените е спартански реформатор?
а) Минос б) Икар в) Ликург

9.  Коя е родината на демокрацията?
а) Спарта б) Атина в) о-в Крит

10.  Посочете общите черти на елинските полиси:



80

ТЕСТ 5

ДРЕВНА ТРАКИЯ

1.  Кои земи населяват древните траки?
а) източната част на Балканския полуостров
б) западната част на Балканския полуостров
в) северната част на Европа

2.  Основният поминък на населението в Древна Тракия са:
а) търговията и мореплаването
б) земеделието, животновъдството и занаятчийството
в) занаятчийството

2.  Най-известните тракийски градове са:
а) Сердика, Одесос, Аполония
б) Августа Траяна, Бурдидзос, Месамбрия
в) Филипополис, Кабиле, Севтополис

4.  Коя е най-силната тракийска държава?
a) Одриското царство б) Гетското царство в) Трибалското царство

5.  Кои от тракийските народни обичаи са съхранени до днес?
а) лазаруване б) нестинарство и кукерски игри в) коледуване

6.  Разпознайте изображенията:

7.  Кои са тракийските гробници с най-красивите стенописи? 
а) гробницата до с. Мезек, Свиленградско
б) Свещарската
в) Казанлъшката и Александровската

8.  Кои тракийски паметници са под закрилата на ЮНЕСКО?
а) Казанлъшката и Свещарската гробница
б) Свещарската и Александровската гробница
в) гробниците до Мезек и до Старосел
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ТЕСТ 6

ДРЕВЕН РИМ

1.  Къде възниква Древен Рим?
а) на Италийския полуостров, в областта Лациум 
б) на Балканския полуостров, в областта Загоре
в) в южната част на Халкидическия полуостров

2.  Основният поминък на населението в Древен Рим са:
а) мореплаването и търговията
б) земеделието и животновъдството
в) занаятчийството

3. Рим е основан:
а) от Ромул през 753 г. пр.Хр.
б) от Рем през 873 г. пр.Хр.
в) от Юлий Цезар през 73 г. пр.Хр. 

4.  Форумът е:
a) стадион б) театър в) централен градски площад

5.  Римската република:
а) ограничава правата на хората
б) дава по-широки права на населението за участие в управлението
в) гарантира властта на царете

6.  Най-важно значение за успешните римски завоевания в Средиземноморието има:
a) силната и опитна римска армия
б) патрициите
в) плебеите

7.  Рим става империя по времето на:
а) Юлий Цезар б) Октавиан Август в) Ханибал

8.  Любимо място за развлечение на римляните са:
а) жилищните квартали б) римските бани – термите в) нивите

9.  Кой е официалният език на Римската империя?
а) гръцкият б) латинският в) тракийският

10.  Кой е върховният римски бог?
а) Юпитер б) Зевс в) Аполон

11.  Кой римски император превръща християнството в равноправна религия в империята?
а) Октавиан Август б) Траян в) Константин Велики
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ТЕСТ 7

ДРЕВНИЯТ СВЯТ  Годишен преговор

1.  По форма на управление Древен Египет и държавите от Месопотамия и Древна Тракия са:
а) монархии б) републики в) различни в отделните епохи

2.  Одриското тракийско царство е основано от:
а) цар Котис І б) цар Терес І в) цар Севт ІІІ

3.  Родина на демократичното управление е:
а) Древен Рим б) Древна Атина в) Древна Персия

4.  Посочете три прилики и три разлики в държавното управление на Древна Елада и Древен Рим:

5.  Разпознайте и опишете личностите на изображенията:

6.  Допълнете пропуснатото в следните изречения:

Клинописът е създаден в , в Египет пишат с , а 
финикийците съставят първото  писмо. След писмеността възниква и 
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7.  Началото на кои науки е поставено в Древния изток? 
а) на астрономията, математиката и медицината
б) на философията и литературата
в) на историята

8.  Древна Елада е родина на: 
а) музиката
б) философията, театъра и олимпийските игри
в) медицината

9.  Древна Тракия е родина на: 
а) „конелюбивите траки“ и Орфей
б) философията 
в) медицината

10.  Римляните са: 
а) отлични юристи, администратори и строители
б) певци и спортисти
в) философи, лекари

11.  Разпознайте изображенията: 

12.  Опишете понятията: 

а) некропол – 
б) цивилизация – 
в) елинизъм – 
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