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Уважаеми колеги,
Представяме ви книгата за учителя, която е част от един
нов учебен комплект по технологии и предприемачество за 4.
клас. За четвъртата, последна за началния етап година предлагаме един съвременен поглед към обучението по предмета,
развиван и надграждан през годините. Ние, авторите на учебника, се постарахме да продължим традицията да представяме нови неща, които да стимулират любопитството и интереса на учениците, както и креативността на учителите.
В новия за тази учебна година проектен подход са заложени
много предизвикателства. Той представя в нова светлина работата по различни проблемни ситуации, извежда се на преден план екипната работа чрез проектно-базирано обучение,
дава се поле за творчество и откривателство.
Изграждането на предприемачески компетентности е дългосрочен процес, който изисква постепенно натрупване на
знания и умения през учебните години. Целта е от най-ранна възраст да се изгражда предприемачески начин на мислене, чрез който да се развиват творческият и новаторският
потенциал на учениците. Тази визия определя и заложените
цели и резултатите в учебната програма по предмета, която
адекватно отразява утвърдените световни практики в образованието по предприемачество.
Постарахме се създаденият от нас учебен комплект да е
истински помощник на учителя в часовете по технологии и
предприемачество за изпълнение на визията, целите, съдържанието и методическите насоки на учебния предмет. Той осигурява отлични условия на ученика за учебна дейност в уроците.
В методическите разработки сме се постарали да включим
основните аспекти на работа във всяка тема, но сме убедени,
че вашият опит и креативност ще намерят още много различни варианти и интерпретиране на учебното съдържание.
Вярвайте на децата, защото тяхното вродено любопитство
интуитивно ги води в правилната посока. Убедени сме, че сме
подбрали най-балансираното учебно съдържание, което да провокира децата към търсене и да не ги затруднява в усвояване
на специфичните умения и знания.
Ние, авторите на този учебен комплект, сме уверени, че с
негова помощ ще работите лесно, ще постигнете реализиране на предписанията на учебната документация и ще осъществите толкова необходимата за съвременните хора техническа, технологична и икономическа подготовка.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!

Авторите
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1. УЧЕБНИЯТ ПРЕДМЕТ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Запознаването със света на техниката и
технологиите започва още в периода на детската градина и продължава в началното училище . Децата използват разнообразни технически
средства, чиито принципи на работа не познават,
но това не е пречка за използване на различните
им функции – тук е мястото на предмета технологии и предприемачество да разкрие теоретичните
и практическите основи на съвременната техника .
Съвременният труд на хората във всички области се интелектуализира и това се отразява на
изискванията към техническата и технологичната
подготовка на учениците . В периода на началното
училище ключовата дума е грамотност . Това се отнася не само за усвояване на уменията за четене
и писане, а и за овладяване на основите на техническата и технологичната грамотност, както и основите на икономиката . Усъвършенстването на работата с популярни инструменти и пособия, които
не принадлежат към най-съвременните средства,
но са актуални и днес и имат важно място в живота на хората, например ножица, нож, игла и
др ., са също част от тази грамотност и не бива да
бъде подценявана .
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Мотивацията на учениците играе важна роля за
ефективното обучение – интерес, желание, цел,
удовлетворение . В четвърти клас мотивирането на
учениците се извършва главно чрез представяне
на привлекателни теми, които са интересни на
децата, организацията на учебната работа, отношението на учителя, типа учене .
Един качествено нов момент в съвременното
технологично обучение е и новият подход към осъществяване на интегративните взаимодействия
между учебните предмети на основата на ключовите компетентности, определени с Европейската
референтна рамка . Чрез представените в учебната програма примерни дейности и междупредметни връзки се постигат съгласуваност и взаимодействие между съдържанието на отделните
предмети . Заедно с това чрез новия предмет технологии и предприемачество се навлиза в сферата на икономическите отношения – разбиране на
основни икономически понятия, поемане на отговорност, вземане на решения, участие в благотворителност . По този път се изграждат основите и
на икономическата грамотност и представата за
предприемача .
Учебната програма по технологии и предприемачество за четвърти клас отразява заложените в
Държавния образователен стандарт специфични

цели на обучението по предприемачество за етапа, насочени към изграждането на основни знания,
умения и отношения, свързани със съвременния
икономически живот, както и възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност .1 Разглеждат се понятия като „пари“, „данък“, „обществени потребности“, „банка“, а очакваните резултати
са обвързани със същността на предприемаческия
процес, връзката между дейността на предприемача, производителя и потребителя и начините на
удовлетворяване на личните и обществените потребности . Учениците разширяват своето разбиране за вече усвоените понятия като „стока“, „услуга“,
„нужда“ и „желание“, като ги разглеждат в контекста на производството и удовлетворяването на
потребностите на потребителите .
Предприемаческите компетентности се изграждат чрез прилагане на спираловиден подход, с
който усвоените знания и умения от предходните
години се разширяват и задълбочават . Дейностите
са насочени към развиване на вътрешна увереност, инициативност и творческо мислене . Учениците изследват нови идеи, учат се да вземат
решения, да поемат отговорност и да си сътрудничат . Социалните умения и работата в екип са изведени на преден план като основа на обучението
чрез практика . Насърчават се активното учене и
рефлексията . Тя се отнася не само до споделяне
на мисли и чувства, свързани с даден опит . Чрез
рефлексията знанията се обвързват с практиката
и реално се постигат учене чрез преживяване и
осмислянето му като процес . Така въздействието
на рефлексията върху опита, придобит по технологии и предприемачество, става основа за развиване, от една страна, на технологична култура
и от друга – на умения за учене .
Инициативността и предприемчивостта като
комплекс от житейски умения и нагласи се проявяват и като способност за превръщане на идеите
в действие, които допринасят както лична полза,
така и полза за другите .
Целта на съвременното образование е да се
формират личности, способни да действат самостоятелно, да правят отговорна преценка на
базата на интелигентно анализирани доказателства . Младият човек, владеещ компетентности,
които включват знания за икономическите явления, поведенчески стратегии и тактики за вземане на решения, може бързо да се адаптира към
динамиката на общественото развитие .
Подходящото формулиране, структуриране и
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в
сила от 08.12.2015 г.
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интегриране на икономически и предприемачески
знания в система може да осигурят на учениците
аналитични инструменти за разбиране на явленията в стопанския живот, да развият уменията
им за вземане на решения по икономически и
предприемачески проблеми, което е в основата
на овладяване на езика на икономиката като един
от универсалните начини за комуникация .
За да отговори на тези потребности, учебната
програма по технологии и предприемачество за 4 .
клас включва разнообразие от теми, проблеми и
дейности, които доразвиват и надграждат придобитите в 3 . клас икономически и предприемачески
знания, умения и нагласи .
Изходна база за развитие на инициативността
и предприемчивостта е развитието на финансовата грамотност на учениците .
Финансовата грамотност се определя от PISA,
като „съвкупност от финансови знания и умения,
мотивация и увереност за използването им при
вземането на ефективни финансови решения, така
че в резултат да се повиши благосъстоянието на
индивида и на обществото, и да се осигури ползотворното участие на индивида в икономиката“ .
http://www .oecd .org/pisa/
Ползите от финансовата грамотност се проявяват в спестяване на пари, време, тревоги, както и
в способността за компетентна оценка на личното финансово състояние . Повечето потребители,
включително и подрастващите, не са подготвени
да извършват отговорен потребителски избор,
свързан с личните финанси . Те се нуждаят от
ясна и безпристрастна информация, възможност
да развият своите финансови умения, за да взимат обосновани и добри икономически решения в
разнообразни житейски ситуации .
В този контекст финансовата грамотност ще помогне на малкия потребител да:
• прави избор и да взема правилни решения
за реализиране на конкретни финансови цели;
• идентифицира рисковете, свързани с вземането на финансови решения и последствията
от тях;
• знае и да умее да управлява и да контролира
личния си бюджет;
• съставя и да реализира личен финансов план
за определен период от живота си . http://
www .oecd .org/pisa/
Финансовата грамотност се развива и надгражда в 4 . клас чрез въвеждане на понятията: „пари“
и „кръг на обращение на парите“ . Учениците научават, защо и как са възникнали парите, запознават се и умеят да различават паричните единици
на отделни държави, чрез участие в практическа
дейност . Разбират защо парите се признават от
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всички като средство за заплащане на стоките,
услугите и ресурсите. Научават как се осъществява движението на парите, стоките и услугите в
икономиката. Посочват начини за разумно харчене и съхраняване на личните си финанси.
В този контекст се въвеждат и понятията „банка“, „заем“, „спестяване“. Научават какви услуги
предоставя банката и как те могат да се използват от гражданите.
Обучението в инициативност и предприемчивост е насочено към разширяване на знанията на
учениците за участието на държавата при удовлетворяване на обществените потребности на хората. Учениците научават, че съществуват потребности като образование, здраве, грижи за хора с
увреждания, сигурност и ред, защита на границите, защита от бедствия, опазване на природата и
др., които всеки гражданин сам не е в състояние
да задоволява. Семейството, майчинството и децата също са под закрила на държавата. В този
контекст те се запознават с данъците, които хората, предприемачите и фирмите отделят от своите
доходи и плащат на държавата.
Подходяща среда за интегриране на икономически знания и предприемачески умения е екипната
работа по проект „Панаир на цветята“, чрез който
учениците реализират модел на предприемаческа
дейност, преминавайки през основните є етапи –
от възникването на идеята до нейната реализация.
Образователните подходи са ориентирани от образователна среда, която информира (запаметяване и възпроизвеждане), към образователна среда,
която формира (креативност и самостоятелност).
Поставя се акцент върху концепцията за преподаване и учене, ориентирани към действие. В комплексните постановки за преподаване и учене –
групова работа, ролеви игри, работа по проект и
др., основно място заема интеракцията, тъй като
чрез активиращи стратегии и действия учителят и
учениците постигат продуктивно взаимодействие
при овладяване на учебното съдържание. Учениците овладяват понятията най-ефективно, когато са
включени в учебни ситуации, в които се използват
т.нар. микропримери. В тях е описан икономически
или предприемачески проблем, съдържащ се в реална житейска ситуация. Този проблем се идентифицира и се определя стратегията за решаването
му. Полученият умален модел на поведение след
това се пренася в големия свят на техниката, технологиите и икономиката.
Учителят приема ролята на медиатор, консултант, сътрудник.
Учениците са активни партньори, които генерират идеи и ги реализират. Като използват своите
технологични знания и умения, те се изправят пред
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предизвикателството да създадат нов продукт,
работейки в екип. Етапите на предприемаческия
процес се фокусират върху основните дейности
на предприемача и качествата, които той притежава. Дейностите насърчават творческото мислене и ефективната съвместна работа, в която се
дава възможност да се изявят техните индивидуални таланти и способности.
1.1. УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В 4. КЛАС
В учебната работа продължава овладяването
на личностно значимите качества инициативност,
предприемчивост и отговорност и се поставя ударение върху положителното отношение към труда,
към съвременната техника и технологиите. Подготовката в областта на предприемачеството е резултат от прилаганите в учебната работа дейности,
свързани с разширяване на познанията на учениците за начините на удовлетворяване на обществените потребности на хората. Както е посочено
в учебната програма: „учениците се запознават с
опростен модел на кръгообразния поток на пари,
продукти и ресурси в икономиката, като се поставя акцент само върху размяната на пари, стоки и
услуги. Разширява се и финансовата грамотност
на учениците с понятия като „пари“, „банка“ и др.
Учениците осмислят придобитите знания за ролята на професиите и производството на стоки и
услуги в контекста на обкръжаващата ги среда“.
Междупредметните връзки на предметно равнище се осъществяват по нов механизъм – интег
риране в системата от ключови компетентности,
включени в Европейската референтна рамка.
Специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество в началния етап според
ДОС, приети с Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за
общообразователната подготовка, са:
••Овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите.
••Възпитаване на позитивно отношение към
техниката и технологиите и разбиране на ролята им в живота на хората.
••Изграждане на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот.
••Разбиране на значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за развитието на общността.
••Възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност като съществен елемент
на обща култура и на общообразователната
подготовка.

••Изграждане на позитивно отношение към тру-

да, опазването на природните ресурси и природосъобразното поведение.
На тази основа в учебната програма за 4. клас
са определени глобални теми и резултати, на които се базира обучението. Основните технологични
знания, умения и отношения се овладяват на сетивна основа, във и чрез практически дейности.
Областите на компетентност в държавните
образователни стандарти обхващат четири тематични сфери, условно назовани: Техника и безопасност, Технологии, Инициативност и предприемчивост и Конструиране и моделиране, за удобство
при структуриране на учебното съдържание.
Първата област е Техника и безопасност. Акцентът в нея е поставен върху популярни технически
средства и безопасността при използването им.
Тя включва четири подобласти. Ученикът:
••Познава принципно устройство и функции на
популярни машини и механизми.
••Изработва модели на механизми.
••Познава предназначението на популярна битова техника и нейното безопасно и природосъобразно използване.
••Свързва рационалната организация и контрола на дейностите с качеството на продукта.
••Използва и съхранява правилно и безопасно
инструменти и материали.
Декомпозирани на ниво 4. клас, подобластите
изглеждат така:
Ученикът:
••Разбира предназначението на уреди и апарати за бита и тяхното безопасно използване.
••Разбира значението на техниката и технологиите в живота на хората.
••Свързва рационалната организация с качеството на продукта.
В тази област на компетентност ясно се откроява мястото на техниката като съществена част
от живота на хората. Съдържанието на обучението е насочено към запознаване на учениците със
съвременни информационни средства, правилно
и безопасно използване на битови уреди и дигитални устройства, култура на общуване в интернет
среда. Учениците се запознават чрез правилата
за безопасност с културата на труда, преобразуващата дейност на човека, организацията на трудовия процес.
Втората област на компетентност е Технологии.
Ученикът:
••Използва подходящи инструменти и достъпни
технологични операции за ръчна обработка
на материали.
••Има обща представа за технологичен процес
– среда, етапи, съдържание, последовател-

ност, краен продукт.
значението на информационните
технологии като фактор за развитие на съв
ременното общество.
••Познава технологии за студена обработка
на хранителните продукти при приготвяне на
храна – почистване, измиване, нарязване.
••Изброява правила за отглеждане на домашни
животни и растения.
••Илюстрира с примери положителното и отрицателното влияние на техниката и технологиите върху живота на хората.
На равнище 4. клас те са декомпозирани и конкретизирани така:
••Обработва разнообразни материали при изработване на различни изделия и модели.
••Използва и съхранява правилно и безопасно
инструменти и материали.
••Прави студена обработка на продукти за приготвяне на здравословна храна.
Тук основният акцент пада върху обработката на
хранителни продукти, използването на материали
с различна дълготрайност, употреба на макетен
нож и др. Тези резултати са свързани с достъпни
ръчни технологии за обработка на разнообразни
материали.
Третата област е Инициативност и предприемчивост. Ученикът:
••Разбира значението на основни икономичес
ки понятия, като: „труд“, „доход“, „разход“,
„професия“, „заплата“, „семеен бюджет“, „стока“, „услуга“ и др.
••Предлага идеи за решаване на икономически
проблеми на практическа основа.
••Свързва производството на стоки и услуги
със задоволяване на личните и на обществените потребности.
••Разбира, че продуктите се произвеждат, разменят и продават.
••Разбира значението на личната отговорност,
инициативността и предприемчивостта за
личния и обществения напредък.
••Проявява активност, изобретателност и въображение в работата по различни теми и проекти.

••Познава

Декомпозирани за възрастта 9 – 10 години (4.
клас), те са определени по следния начин:
Ученикът:
••Разбира движението на парите в общността.
••Познава ролята на данъците за осигуряване
на обществените потребности.
••Разбира значимостта на различните професии в обществения и частния сектор.
••Свързва ролята на банката с производството
и потреблението.
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Учениците разширяват и осмислят знанията си
за разнообразието и ролята на професиите при
производството на стоки и услуги в зависимост
от условията на заобикалящата ги среда. Поставя
се акцент върху видовете предприятия за производство на стоки и услуги. Обогатява се финансовата грамотност на учениците с въвеждането
на понятието „пари“ и запознаването с паричните
единици на отделни държави. Разбират ролята на
парите като посредник при размяната на стоки и
услуги. Запознават се с опростен модел на движението на парите, стоките и услугите в икономиката. В този контекст се въвеждат и понятията
„заем“, „спестяване“ и „банка“. Научават какви
услуги предоставя банката и как те могат да се
използват от гражданите.
Обучението в инициативност и предприемчивост е насочено към разширяване на знанията на
учениците за участието на държавата при удовлетворяване на обществените потребности на хората. Учениците научават, че съществуват потребности като образование, здраве, грижи за хора
с увреждания, сигурност и ред, защита на границите, защита от природни бедствия, опазване на
природата и др. В този контекст те се запознават с данъците, които хората, предприемачите и
фирмите отделят от своите доходи и плащат на
държавата.
Подходяща среда за интегриране на икономичес
ки знания и предприемачески умения е екипната
работа по проект „Панаир на цветята“, чрез който
учениците реализират модел на предприемаческа
дейност, преминавайки през основните є етапи
– от възникването на идеята до нейната реализация. Учениците се поставят в условия на преживяване на реални житейски ситуации, съдържащи икономически и предприемачески проблеми
и разрешаването им. Акцентът е поставен върху
способността за претворяване на идеи в действия, сътрудничество при учене, креативност и решаване на проблеми. Това от своя страна води до
осмисляне на връзките „технологии – икономика
– предприемачество – икономическа култура“.
В най-голяма степен тук е застъпена екипната
работа.
Четвъртата област – Конструиране и моделиране, включва следните основни резултати:
Ученикът:
••Илюстрира идеи с технически рисунки и скици.
••Съставя план за изработване на изделие по
етапи и дейности.
••Използва различни информационни източници при конструиране и моделиране на изде-
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лие. Оценява своята и работата на другите по
определени критерии.
••Прилага различни начини за комбиниране,
свързване и сглобяване на детайли и компоненти.
••Проучва и тества материали и конструкции
за здравина, устойчивост и функционалност.
Декомпозирани за целите на обучението в 4.
клас са следните:
Ученикът:
••Предлага идеи, като рисува, скицира и моделира.
••Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.
••Организира рационално работата си самостоятелно и в група.
••Конструира и моделира, като използва нак
лонена равнина.
Подготовката в 4. клас по тематичната област
Конструиране и моделиране продължава да разширява и надгражда уменията за работа по образец, по инструкции, по достъпни графични изображения (техническа рисунка), като се надгражда и
разширява в посока към по-подробни изображения като техническата скица и чертеж. Четвърток
ласниците работят с вече познатите материали –
хартия, картон, подръчни и природни материали,
текстил, пластмаса и гума. Конструират и моделират, като правят опити да откриват и отстраняват собствените си грешки под ръководството на
учителя. Акцент в новото за децата съдържание е
друг прост механизъм – наклонената равнина. Налице е стремеж да се свързва съдържанието на
работата с реални житейски ситуации, да се съоб
разяват с поставени условия. Умеят да влизат в
роли и да работят в екип.
Като обща констатация може да се каже, че
учебното съдържание е определено съвременно,
с високи цели и предоставя широка основа за
развитие на разнообразни компетентности в областта на технологиите и предприемачеството.
Този нов подход към структурирането на учебния
предмет намира своите основания в бурното развитие на всички области от живота, пазарната
икономика, динамиката на професиите.
1.2. ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВАТА
НА УЧЕБНИ ПРОЕКТИ
Качествено нов момент в концепцията на учебника за 4. клас е използването на проектно базирания подход. Това е подход, при който се
осъществява обучение, в основата на което стои
работа по проект на определена тема от учени-

ците. Приема се, че по този начин се формират
множество ценни умения за:
••комуникация и представяне;
••организация и управление на времето;
••проучване;
••самооценка и рефлексия;
••групова работа и лидерство;
••критично мислене.
Темите на проектите, избрани за обединяване
на съдържанието на уроците от глобалните теми,
са:
1.	От Земята към Космоса;
2.	Коледно ателие;
3.	Лична безопасност;
4.	Панаир на цветята;
5.	По суша, въздух и вода.
Кои са най-ценните характеристики на проектната работа от педагогическа гледна точка? Една
от най-важните особености на проектно базираното обучение е работа върху решаване на проб
леми, които имат пряка връзка с живота в училището, семейството, обществото. Този момент е
най-ценен с решаването на въпроса, който учениците много често задават: „Защо трябва да учим
това?“. Проектното обучение поставя учениците в
позиция да използват знанията, които получават,
и активно допринася те да разбират, прилагат и
овладяват информация. Работата по проект може
да даде възможност на учениците да работят с
професионалисти, които обогатяват и подпомагат
знанията, свързват се с реалния свят. Учебните
проекти може да бъдат по-ефективни от традиционното обучение и да повишат учебните постижения, като включват изграждане на умения
като критично мислене, комуникация и съвместна работа. Учениците, които работят по проекти,
показват повишена мотивация и ангажираност в
обучението си.
Проектната работа усъвършенства критичното
мислене. В този смисъл проектното обучение е
нещо много повече от научаване на факти. Става
въпрос учениците да прилагат това, което научават, за да решат комплексен проблем. Те участват в активно проучване, изследвайки проблем от
различни гледни точки, като се стремят да задават
подходящи въпроси, да събират информация и да
предложат решение. Проучванията показват, че
добре разработените учебни проекти могат да доведат до задълбочено познаване на темата. Проектното обучение обикновено се провежда чрез
екипна работа. Добре планираните учебни проекти помагат на учениците да станат сътрудници и
лидери, развиващи умения като: слушане, задаване на въпроси, коментиране, за да се постигне

обща цел. Освен това споделянето и обсъждането
на техните идеи им помагат да изградят дълбоки
познания и да станат активни участници в живота
на общността. В обучението по проект учениците често работят по проблем от реалния живот,
който невинаги има един правилен отговор. Това
стимулира творчеството и въображението им. Те
трябва да са креативни, когато дават нови идеи,
съчетаващи знания и умения от различните предмети и проектиране на иновативни решения, които отговарят на реална нужда. Чрез проекти, подкрепяни от технологиите, учениците научават как
да използват информационни, комуникационни и
технологични инструменти в контекста. Технологията подкрепя обучението на учениците, като им
осигурява достъп до реални данни, да си сътрудничат от разстояние, да визуализират, да анализират данни и да създават мултимедийни презентации за резултатите си. Тези и други съществени
предимства на проектната работа са застъпени в
концепцията на учебника за 4. клас и са използвани в структурирането и организирането на учебното съдържание в урочните единици.
Проектното обучение поставя учениците на водеща позиция, като им дава по-голям контрол над
тяхното обучение. Учениците формулират свои
собствени проблеми и цели, планират стъпките на
проекта, търсят ресурсите, от които се нуждаят,
проектират свои собствени продукти. Изследванията показват, че учениците се учат по-добре,
когато имат чувство за собственост върху своето
учене.
Основните етапи, през които се преминава в
работата по един проект, според замисъла на авторите най-общо са:
1.	Поставяне на тема, проблем или главен въп
рос, по който се очаква реакция, отговор.
2.	Проучване (събиране на информация, идеи,
обсъждане).
3.	Създаване на продукт.
4.	Представяне на резултатите.
Проектно базираното обучение дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки, включване на разнообразни теми и интегриране на технологиите. Учебното съдържание се
поднася по забавен и по-ефективен начин, което
прави процеса на учене интересен. Повишава се
активността на учениците и мотивацията им за работа. Работейки по проекти, учениците получават
повече знания от предвидените в учебните прог
рами по отделните предмети, формират се важ
ни умения и ключови компетентности. Учениците
стават изследователи, учат се да си сътрудничат
и да работят в екип, да оценяват себе си и съуче-
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ниците си, съвместно да изработват продукт и да
го презентират. Учат се да решават проблеми, да
аргументират идеите си.
При проектно базираното обучение се отчита
и фактът, че учениците учат по различни начини. Важен момент е създаването на добри екипи.
Препоръчваме при сформирането им във всеки
екип да има ученици с различни възможности –
такива, които бързо се справят, и ученици, които
се затрудняват и работят по-бавно. Използвайте
екипната работа, за да интегрирате децата в неравностойно положение или от различни етнически групи. Ролята на учителя е изключително
важна при разпределяне на задачите в екипа,
при управление на работата в тях, при решаване
на проблеми и възникнали недоразумения между
членовете.
Всичко това ни дава основанието да предложим един съвременен, добре обмислен, съобразен с интересите на учениците от 4. клас и спецификата на учебната програма по технологии и
предприемачество подход, който да даде нови
възможности за усъвършенстване на обучението.
1.3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.
СЪДЪРЖАНИЕ
НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ
Учебният комплект е създаден в съответствие с
държавните образователни стандарти и учебната
програма по технологии и предприемачество за
четвърти клас.
Съдържанието на видовете уроци е съвсем близо до препоръчителното разпределение, посочено
в учебната програма:
••за нови знания – 50%;
••за затвърдяване на новите знания и за обоб
щение – 44%;
••за диагностика на входното и на изходното
ниво – 6%.

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО
ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учебният комплект се състои от учебник, албум с приложения и материали, който осигурява работата на учениците по темите от съдържанието на учебника, книга за учителя, електронен
вариант на учебника, който се намира на сайта
https://anubis-bulvest.kitaboo.com и дава възможност на учителите и учениците да го използват в
интерактивен режим.
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2.1. УЧЕБНИК
Учебникът е предназначен за учениците от 4.
клас на началния етап от основната степен за
осигуряване на урочната работа по учебния предмет технологии и предприемачество.
Той съдържа 34 теми в съответствие с хорариума на учебния предмет по учебен план. Всяка
тема представлява отделна урочна единица и е
разположена на две страници (един разтвор). Те
са посветени на ситуации, близки до живота на
ученика и са свързани със значими и интересни
за децата моменти. Всяка от тях е богато илюстрирана с цветни изображения, обикновено снимки,
тъй като те най-реално представят особеностите
на показаните обекти.
Изделията са достъпни и забавни – играчки,
украса, полезни предмети за бита и училището,
подаръци.
За определяне на принадлежността на уроците
към глобалните теми от учебната програма е пос
тавена цветна индикация на номерата на темите
в съдържанието на учебника. Същите цветове са
използвани и на страниците на съответната тема
на урока. Тази информация е предназначена за
учителя и има следните цветови означения по глобални теми:
••зелен цвят – „Планиране и обработка“;
••оранжев цвят – „Инструменти и материали“;
••син цвят – „Уреди, машини, механизми“;
••лилав цвят – „Професии и предприемачество“;
••жълт цвят – „Конструкции и модели“.
За диагностика и обобщаващи уроци е определен сивият цвят.
Структурата на учебника е изградена според
логиката на учебното съдържание – темите на
уроците следват резултатите в глобалните теми
от учебното съдържание. Всяка глобална тема завършва с обобщителен урок, който има две части
– страници в учебника и представяне на резултатите от проекта.
Структурата на страниците по темите (разтвора) е със съвременен дизайн и предполага едно
по-детайлно открояване на отделните съдържателни части, които следват методическия ход на урока. В този смисъл разграничаваме пет самостоятелно обособени, но логически и съдържателно
свързани части:
••Въвеждаща част;
••Информационна част;
••Приложна част;
••Практическа част;
••Контролно-коригираща част (обратна връзка);
••Проектна част.

Въвеждаща част

ниците към онази част от учебното съдържание,
която ще бъде обект за изучаване или упражняване в този урок . Тук с представяне на основните понятия, подкрепени с примери, илюстрации,
графики се дава основната информация, която ще
се свърже с новите знания . Тази информация ще
бъде опора и при прилагане и оценяване .
Приложна част

Фиг. 1. Място и функции на въвеждащата част
Въвеждащата част служи за актуализиране на
знанията, насочване към темата и мотивиране на
учениците . На основата на представените изображения, кратки текстове и въпроси се провежда
уводната беседа или дискусия . Дискусиите са
предвидени в голям брой теми – учениците са провокирани да разсъждават, да изказват мнения, да
дават предложения . Както най-често се случва и
в живота, отговорите не се дават наготово, трябва
да се помисли, да се обсъдят различни страни, да
се направи опит . В рубриката Какво знам за... са
поставени опорни точки – въпроси, задачи, данни,
с които се провокират интересът и желанието на
учениците за предстоящата учебна работа . Това
е важна част от структурата на урока, с която се
поставя началото на работата по темата .
Информационна част

Фиг. 2. Място и функции на информационната
част
Информационната част е втората структурна
единица в урока . Чрез рубриките Ще науча... или
Ще си припомня... се насочва вниманието на уче-

Фиг. 3. Място и функции на приложната част
Дава конкретна представа за приложението на
изучаваните обекти, явления, информация в живота . Подкрепени са с примери и нагледни ситуации, в които се демонстрира приложната страна
на технологичните или икономическите знания .
Рубриката Къде? Какво? Как? дава конкретни
идеи и решения в приложната страна на изучаваната тема .
Практическа част

Фиг. 4. Място и функции на практическата част
Практическата част предоставя основната информация, на основата на която се провежда
самостоятелната работа на учениците . Рубриката
Мога да направя... насочва учениците за изпълне-
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ние на практическите дейности . В отделно обособени сектори са разположени: необходимите инструменти, материали, помощни пособия; готовото
изделие в завършен вид; технологията с отделните
етапи, последователност, операции . Този раздел
служи като главна насока за изясняване на технологията на работа . Практическата работа е обвързана с учебната информация и дава възможност
за прилагане на изучаваната информация .
Контролно-коригираща част

Фиг. 5. Място и функции на контролно-коригираща част
Контролно-коригиращата част има ролята да
служи като опора при получаване на обратна връзка от учениците за степента на усвоеност на учебното съдържание . С подходящи въпроси и задачи
се установява доколко са операционализирани
учебните цели . Задачите най-често са свързани с
предлагане на идеи, групово обсъждане, проучване
на разнообразни информационни източници и др .
Проектна част

Фиг. 6. Място и функции на проектната част
Последната секция (проектна работа) има за
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цел обобщаване и свързване на отделните уроци
от глобалната тема в общ замисъл . Така се разширяват възможностите за интерпретиране на различни страни от изучаваната тема . Тук най-често
се провокира въображението на учениците чрез
любопитна информация или се предоставят идеи
за групова или индивидуална работа с творчески
характер . В някои от случаите тук се прави интегративното взаимодействие между двете съдържателни части на учебното съдържание – технологиите и предприемачеството .
Работата по отделните етапи на проекта дава
възможност да се постигне едно цялостно проучване, провеждане на практическа работа и
най-накрая публично представяне на резултатите чрез разнообразни средства.
Оценка (самооценка)
Частта за оценяване или самооценяване в учебника за 4 . клас се намира извън страниците на
учебника . Към всеки урок при методическите указания има ясно зададени критерии за оценяване,
за да се улеснят общата преценка и изпълнението
на задачите . Тези критерии могат да се използват
и за самооценяване по преценка на учителя . Това
са качествени критерии, пряко свързани със специфични страни за оценяване като: правилно изпълнение на операциите, свързване на елементите
на изделието, функционалност, завършеност и др .
Уроците са разпределени в три категории според учебната програма по технологии и предприемачество – уроци за нови знания, уроци за
затвърдяване и обобщаване, уроци за проверка и
оценка (диагностика) .
В уроците за нови знания главният акцент е поставен върху възприемане на новата учебна информация . Като обединителен център е новото понятие,
което е предвидено в учебната програма . Учениците се запознават с новото понятие на основата на
практически дейности, назовават, дават примери,
стремят се да използват термините адекватно .
Уроците за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията са насочени към разбирането
и прилагането им в нов контекст . Учениците имат
възможност да приложат на практика наученото в
предишните уроци, като усъвършенстват уменията
и представите си .
В 4 . клас продължава използването на дидактическата техника за въвеждане в обобщителната
тема – рефлексията . Целта на този подход е да се
насочи вниманието на учениците не просто към
това, което са научили в уроците, а извеждане
на преден план на личния опит, отражението на
учебната работа върху съзнанието, възприятията,
чувствата . Личният контрол върху знанието е една

характеристика, която вече се проявява при 8 –
10-годишните деца. Осъзнатото желание за учене
има водещо значение и точно в обобщителните
уроци е мястото да се обърне сериозно внимание на този момент. Формирането на усещане за
значимост на собствената познавателна дейност
е особено ценен момент в подготовката на ученика. Рефлексията позволява развитие на такива качества на мисленето като: гъвкавост, критичност,
задълбоченост.
В уводната част се насочва вниманието на учениците към въпросите от учебна ситуация. Провежда се кратка дискусия с участието на колкото
може повече деца по въпросите. Акценти в разговора са интересът, разбирането, личните впечатления и преживявания, емоциите. Стимулира
се по-активното участие в учебния процес на
учениците, като се надскачат конкретните знания
и умения. Пренасянето на разговора в полето
на рефлексията дава възможност да се направи съзнателен преход от механично запомняне и
прилагане към осъзнато запомняне и прилагане.
В първия случай водещ характер има простото
възпроизвеждане на данни, сведения, движения,
а във втория – тълкуване, разбиране, осмислено
интерпретиране и пренасяне в различен контекст.
Провежда се беседа с класа за изработените
през периода на работа по темата изделия, припомнят се технологичните операции, различните
материали, с които са работили учениците. Обсъждат се изработените изделия, включвайки във
въпросите използваните в уроците понятия, примери и важни представи. В процеса на обсъждане е
много вероятно някои ученици да променят позицията си от „не харесвам“ към „харесвам“, от „не
разбирам“ към „разбирам“. Рефлексията улеснява
процесите на запомняне с участие на опита, подпомага разбирането и прилагането на наученото.
Заедно с това трябва да се спомене и ролята
на рефлексията за оценката и самооценката на
постиженията на учениците. Преходът от външна
оценка към самооценка е труден. Субективизмът
в този период от развитието е силно изразен –
децата са или много критични и понижават оценката за себе си, или имат нереална представа за
възможностите си и силно преувеличават. Затова
е полезно да се поставят ясни критерии. Те дават
ясна ориентация, по която да се сравнява постижението на ученика като с еталон. За да се постигне добра преценка чрез рефлексия, учениците
използват личния си опит.
Специално внимание е обърнато на изграждането на базовите рефлексивни умения на учениците
като стабилна основа за съзнателно и отговорно
отношение към ученето. Предвидените въпроси за

рефлексия в началото на всяка обобщителна тема
служат като опорни точки и подпомагат осмислянето на наученото. Те засягат както усвояването на фактите и понятията по различните теми,
така и отношението на ученика към самото учене
– какво му е било интересно, как се е почувствал, когато е успял да изпълни задачата добре,
дали е срещнал трудности, какво е запомнил. Въз
основа на конкретното преживяване се достига
до общото и „голямата картина“, а именно – как
всеки вижда приложението на наученото в своя
контекст и какви нови цели може да си постави,
провокирани от този опит.
Учителят има свобода да организира процеса
по начин, който да бъде най-ефективен за неговите ученици и да им даде възможност да използват своите индивидуални умения и таланти.
Различните форми на рефлексия могат лесно да
бъдат адаптирани спрямо конкретната група ученици и това да се превърне в една от любимите
дейности, която дава възможност за изява. Изборът на форма зависи от преценката на учителя.
Най-често се прилага обща дискусия, в която всеки споделя устно своите разсъждения. По-голяма
стойност би донесла рефлексията под формата
на портфолио с изработените изделия, албум със
снимки и т.н. Ако учителят прецени, може да се
използват рефлексивни дневници, портфолиа, албуми, съчинения, които може да бъдат прегледани
само от него, но също така и да бъдат споделени
в групова дискусия с класа. Независимо от избраната форма важно е учениците да споделят какво
са научили, какви умения са изградили и как могат да използват този опит.
Диагностичните теми са предвидени в началото и в края на учебната година. Те са предназначени за установяване на равнището на знанията и
уменията на учениците за по-добро планиране на
учебната работа в съответствие с индивидуалните
възможности на всеки от тях.
Концепцията на учебника е оригинална и следва
логиката на учебната работа по нов рационален
подход, приложен към интерпретиране на учебното съдържание. В нея са отразени водещите
тенденции при изграждане на учебен комплект,
насочен към съвременно технологично и предприемаческо образование:
••Връзката ни с технологията в ежедневието.
••Технологиите са обвързани помежду си и се
развиват и обогатяват взаимно.
••На технологиите дължим стоките и услугите,
които използваме всеки ден.
••Влиянието на технологиите и предприемачеството върху средата, културата, обществото.
••Връзката с предприемачеството като нова те-
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ритория за учениците – основна финансова
грамотност, разбиране на отношенията в пазарното стопанство, култура на потребление.
••Въздействието на предприемачеството за насърчаване на креативността и изграждане на
предприемачески начин на мислене.
2.2. АЛБУМ
Албумът с работни листове, приложения и
материали е неразделна част от комплекта. На
всички преподаватели и родители са известни
затрудненията, които съпътстват осигуряването на
материалите, необходими за практическата рабо-

та. Авторите и екипът на издателствата Булвест
2000, ИК Анубис и Фондация „Джуниър Ачийвмънт
България“ са се погрижили да предоставят комплект с материали, които невинаги може да се набавят от учениците и родителите. Приложенията и
комплектът с материали в албума осигуряват почти всички теми за работа през учебната година.
С това се цели постигането на няколко резултата:
••добро учебноматериално осигуряване;
••равни възможности за работа по изделията;
••варианти за изработване на някои от изделията;
••надграждане и творческо интерпретиране на
продуктите от дейността.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ
В АЛБУМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
Албум
Работни листове
Приложения
1
2
1. Какво научих в 3. клас? Работен лист (с. 1, с. 2
и с. 3)
2. Седмично меню
Приложение 1 и 2 (с. 17
и с. 19)
3. Плодови хапки
Приложение 3 (с. 21)
Приложение 4 (с. 23)
Приложение 8 (с. 27)
Тема

4. Стайни растения

Приложение 5 (с. 24)
Приложение 8 (с. 27)

5. Слънчев часовник

Приложение 38 (с. 69)
Работен лист (с. 4)
Приложение 6 (с. 25)
Приложение 39 (с. 71)
Приложение 40 (с. 73)
Работен лист (с. 4)
Приложение 7 (с. 26)
Приложение 8 (с. 27)

6. Слънчева система

7. От Земята към Космоса
8. Коледна звезда

Приложения (от с. 21 до
с. 29)
Приложение 10 (с. 31)
Приложение 12 (с. 33)

Албум
Комплект материали

Допълнителни материали

3

4
картон формат А4

сезонни плодове: киви
банан
грозде
ябълка
саксия
резник (част от растение – листо,
стъбло, корен)
камъчета
пръст
вода
дървено шишче
пинче
дървени шишчета 2
бр.
конец

цветни хартии

9. Календар до Коледа

Приложение 13 (с. 35)
Приложение 13А (с. 39)
Приложение 14 (с. 37)

конец

ролки от тоалетна хартия

10. Коледен свещник

Приложение 15 (с. 37)

конец
мъниста 4 бр.

кокосови стърготини
буркан
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11. Рамка за снимка

2
Приложение 16 (с. 39)
Приложение 18 (с. 41)

3
цветни хартии

12. Материалите около нас Приложение 20 (с. 43)
Приложение 21 (с. 45)

цветни хартии
конец

13. Коледно ателие

велпапе
пластмасови капачки
дървени шишчета 2 бр. балон
сламки 2 бр.
залепваща лента

Приложение 25 (с. 49)
Приложение 41 (с. 75)
Приложение 24 (с. 47)

16. Битовите електроуреди Приложение 24 (с. 47)
– полезни, но и опасни
17. В света на информационните технологии
18. Компютърна обработка
на информацията
19. Дигиталните устройства
в клас
20. Лична безопасност

подръчни материали:
кокосови стърготини
буркан с капак/пластмасова чаша с
подложка
памук
шишарка и др.

Приложения (от с. 33 до
с. 45)

14. Задвижване на уреди и Приложение 23 (с. 47)
машини
15. Безопасна работа с
електроуреди

4
снимка

Приложение 26 (с. 51)

картон формат А3
изрезки от рекламни брошури,
вестници, списания
картон формат А3

Приложение 26 (с. 51)
Приложение 27 (с. 51)

Приложения (от с. 47 до
с. 53)
21. Предприятия и профе- Работен лист (с. 5)
конец – бял и червен
сии
Приложение 29 (с. 55)
усукан конец
22. Парите
Работен лист (с. 6 и с. 7) конец
Приложение 42 (с. 77)
Приложение 30 (с. 57)
Приложение 31 (с. 58)
23. Пътят на парите
Приложение 32 (с. 61)
Приложение 33 (с. 60)
24. Банките
Работен лист (с. 8 и с. 9)
Приложение 34 (с. 61)
25. В банката
Работен лист (с. 10)
Приложение 34 (с. 61)
26. Държавата и услугите є Работен лист (с. 11)
за гражданите
Приложение 43 (с. 79)
Приложение 34 (с. 61)
27. Панаир на цветята
Приложения (от с. 57 до
с. 63)
28. Мост
Приложение 36 (с. 65)
Приложение 44 (с. 81)
29. Наклонена равнина

велпапе
залепваща лента
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30. Наклонена равнина
(фуникуляр)

2
Приложение 45 (с. 83)

31. Парашут

Работен лист (с. 12)

32. Ветроход

Приложение 37 (с. 67)
Работен лист (с. 13)

3
конец
клечки за зъби
пинче
конец

4
подръчен материал – макара
част от полиетиленова торбичка
тежест

дървено шишче

33. По суша, въздух и вода Работен лист (с. 14)
34. Какво научих в 4.
клас?

Работен лист (с. 15 и с.
16)

2.3. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Книгата за учителя от учебния комплект се утвърди като общоприет стандарт през последните
години. Във връзка с това авторският екип си дава
сметка, че създаването на един добър учебник
е изключително важно, но той е само основата,
върху която се гради учебната работа. Книгата за
учителя дава методически идеи, творчески интерпретации на отделните дейности и е надеждна опора за осъществяване на урочната работа. Предложената методика е съобразена със съвременните
постижения на педагогическата наука и практика.
Книгата за учителя е предназначена да подпомага пряко работата на учителя в часовете по
технологии и предприемачество. Тя включва общи
насоки, методически разработки за всяка тема,
примерно годишно разпределение (тематичен
план), учебната програма по технологии и предприемачество. В нея са представени концепцията
и педагогическата технология.
Книгата за учителя предоставя всички необходими указания, които подпомагат разработването
и реализирането на темите, подбрана и адаптирана учебна информация, насоки за проследяване
на дидактическите резултати в началото и края на
учебната година. Годишното разпределение се прави в таблица по утвърдения формат, като се отразяват спецификите на предмета. Разпределението
е подробно и е ценен помощник на учителите в
ежедневната работа и училищната документация.
2.4. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ
Електронните ресурси в учебния комплект по
технологии и предприемачество са повече от 90 и
са предназначени пряко да подпомагат дейността
на учениците и учителите. Ресурсите са достъпни
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както по време на урочната работа, така и по
време на самостоятелната подготовка в училище или у дома. Те съдържат не само ресурси за
онагледяване, представяне на идеи, варианти на
учебната информация, но също и задачи, гатанки,
кръстословици.
Първата категория материали подкрепя работата на учителите и учениците при въвеждане в
темата на урока – изображения, текстове, задачи,
видео материали. Те служат като допълнителна
опора за учебните дейности към рубриката Да поговорим за...
Втората категория ресурси са свързани с рубриката Ще науча... или Ще си припомня... Тези две
рубрики са предназначени за втората (информационна) част в разтвора на учебника. С помощта
на текстови, картинни изображения и видео материали се разширява информационното поле на
разглежданата тема. Решават се задачи, с които
се обосновава необходимостта да се усвои тази
информация. Тук се осъществява връзката с учебното съдържание, мотивират се учениците, прави
се подготовка за практическата дейност.
Третата категория ресурси е насочена към детайлно представяне на технологията за работа по
изделието. Голямото предимство на този тип материали се състои във възможността да се представя неколкократно всеки етап от технологичния
процес. Видео материалите могат да се възпроизвеждат с обясненията и да се акцентира на отделни моменти. На учениците могат да се поставят
различни задачи при наблюдението на технологията – за установяване на ред и последователност
на действията, съдържание на етапите, начин на
изпълнение на операциите и др.
Четвъртата категория ресурси има приложна
насоченост – чрез тях се проверява в каква степен учениците са усвоили онази част от учебното

съдържание, която е била обект на изучаване в
урока, като в повечето случаи се залага на вариативност в различен контекст.
Петата категория електронни материали има
предназначението да разшири възможностите за
допълнителна и предимно творческа работа по
темата. Тук с предложените идеи се прави опит
да се провокират мисленето и въображението на
учениците.
Чрез електронните ресурси, създадени специално за този учебен комплект, се постига не само
пълно съответствие по отношение на съдържанието, но се осигуряват и богати възможности за разширяване на информационната и практическата
основа на всяка тема. По този начин се постига
реално интегриране на съвременните информационни технологии за мотивиране на учениците и
за повишаване на качеството на учебната работа.

3. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
Технологията, която авторите на учебния комплект са разработили и предлагат, се основава на
всички елементи на педагогическия процес (цели,
съдържание, форми, методи, средства) в съответствие с постиженията на педагогическата наука,
програмирани и насочени към постигане на планираните резултати.
За да бъде обучението един добре планиран,
възпроизводим и управляем процес, чрез който
постигаме резултати, рефлектиращи в опита на
детето, са заложени следните основни подходи:
Интерактивно учене – терминът „интерактивен“
означава взаимодействие. Ученикът взема участие чрез вербални и/или физически действия в
рамките на учебната работа. Този процес трябва да се осъществява в условията на обучението.
Чрез учебния комплект по технологии и предприемачество успешно се осигурява обмен на информация, стимулира се интересът на учениците, провокира се рефлексията.
Активно учене – означава, че ученикът извършва определени действия, докато учи, включен е
в ангажиращи дейности, прави нещо. Децата използват ръцете си и интелекта си, за да предлагат
идеи, да решават проблеми, да дискутират. Активното учене е приятно, забавно и ефективно.
Конструктивно учене – ново структуриране на
знанията на основата на идеи, които стоят извън
позната информация. Ученикът участва в конструиране на процеси самостоятелно, планира, организира, прогнозира решения, дава идеи.
В учебния комплект са осигурени и възможности
както за индивидуална, така и за екипна работа.
Съвместната дейност има много силен социализиращ ефект. Децата са поставени пред необходи-

мостта да дават и получават помощ, да участват
във вземането на решения, да влияят на общия
резултат. Екипната организация на учебните занимания силно мотивира учениците, прави ги по-активни, стимулира конкуренция между групите.
Едно от най-големите предизвикателства пред
съвременната педагогика е да отговори на нуждите от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. От 1.08.2016 г. е в сила
Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. В чл. 187, ал.
(3) са определени видът и формите на обучение,
както и конкретните дейности за деца и ученици:
••със специални образователни потребности;
••в риск;
••с изявени дарби;
••с хронични заболявания.
При тях може да се прилагат и различни достъпни стратегии, които да улеснят и съдействат за
приобщаване на тези ученици.
Известни са някои стратегии и подходи, които
са достъпни и приложими в условията на българското училище. Лани Флориан2 представя конкретни насоки:
„Учениците избират как, къде и с кого да учат.
Учителите създават възможности в процеса на
учене и се допитват до всеки ученик как биха могли да му помогнат.
Учителите създават възможности, които насърчават учениците да работят в различни групи.
Учителите се консултират със своите колеги,
включително и с тези, които осигуряват специална
подкрепа и споделят идеи за преподаване и учене.
На учениците се има доверие, че могат да правят добър избор за своето учене“.
Учебният комплект предлага начини за съобразяване с индивидуалните възможности на учениците, да се планират и възлагат задачи, чрез
които да постигат нивото на своите възможности
и същевременно да се запази развиващият характер на обучението по учебния предмет технологии
и предприемачество.
По отношение на адаптирането на задачите по
степен на трудност е важно да се запазват съдържанието и връзката с актуалната тема, като се
редуцират броят и видът на отделните операции и
части на изделието в съответствие с възможнос
тите на ученика.
Флориан, Лани. Изследване на приобщаващата педагогика //Виртуален център за приобщаващо образование,
2015. <http://priobshti.se/article/priobshtavashta-podkrepa/
izsledvane-na-priobshtavashtata-pedagogika> (04.07.2016)
2
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
1

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

3

4

5

6

2

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
1.

1.

Какво научих Диагностика
в трети клас?

Установяването на равнището на знанията и
уменията на учениците се извършва чрез
решаване на задачи, свързани с учебното
съдържание в 3. клас и във връзка с резултатите,
предвидени в учебната програма.

2.

2.

Седмично
меню

Нови знания

Разграничава различни начини за обработка
на хранителните продукти – топлинна и студена.

3.

3.

Плодови
хапки

Нови знания

Изпълнява достъпна готварска рецепта за студена обработка.
Разбира ролята на контрола върху качеството
контрол
и самоконтрола при изпълнение на практическа на качеството
задача.

4.

4.

Стайни цветя

Затвърдяване Прилага технология за размножаване на растения чрез посаждане и/или посяване на цветя.

5.

5.

Слънчев
часовник

Нови знания

6.

6.

Слънчева
система

Затвърдяване Разбира ролята на контрола върху качеството
и самоконтрола при изпълнение на практическа
задача.
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Планира самостоятелно технологичните етапи
при изработване на изделие.

технологичен
процес

Директор: .................................................................
			
(Име, фамилия, подпис)
Контекст и дейности за всяка урочна единица
7

Методи и форми на Забеоценяване по теми лежи/или раздели
ка

9

8

Ученикът работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност, свързани с тестово оценяване
основните очаквани резултати в края на 3. клас.
Ученикът назовава примери за приложение на електричеството в бита на хората, възможности за пестене на енергия, подобряване на условията за отглеждане на домашни
животни, приложението на макарата в уреди и машини и др. Демонстрира знания за
производители и потребители, продукти. В диагностичната процедура е включена и
практическа задача за изработване на изделие по графично изображение (скица).
Ученикът участва в дискусия за хранителните продукти и технологиите за приготвяне на
храна. Прави връзка между хранителните продукти, начина на приготвяне и качествата
на храната, като акцент е топлинната обработка. Създава и предлага седмично меню.
Стартира се работата по проект „От Земята към Космоса“.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи, обсъждане, записване;
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт/събиране на рецепти за приготвяне на здравословна храна.

заключителна дискусия, дегустиране на
готовите сандвичи,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът свързва понятието „контрол на качеството“ с приготвянето на храна за дома.
Назовава и обсъжда изискванията за осъществяване на ефективен контрол в хода на
работата. Запознава се с достъпна рецепта за приготвяне на плодови хапки и прави
самостоятелно проучване.
В рамките по проекта започва изработване на книжка. Прави проучване.
(човекът и природата, БЕЛ)
Умения за учене/спазване на инструкции и предвиждане на опасности при работа с
материали и инструменти.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт/сравнява здравословно и нездравословно хранене.

заключителна дискусия, обобщаване,
преглед и анализ на
готовите изделия,
оценка, самооценка

Ученикът си припомня начините за засаждане и подобряване на грижите за отглеждане
на растения. Осъществява практическа работа при изпълнение на основни етапи в засаждането.
Продължава работата по проекта с оформяна на втората страница на книжката.
(човекът и природата)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт/посаждане на цветя или други растения. Социални и граждански компетентности/
самооценяване на работата и резултатите от нея и представяне на предимствата им.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът дискутира стъпките за създаване на план за изработване на изделие. Запозна- заключителна дисва се със съдържанието на понятието „технологичен процес“.
кусия, обобщаване,
Изпълнява технология за изработване на модел на слънчев часовник, като определя оценка, самооценка
самостоятелно етапите на работа.
(човекът и природата, математика)
Социални и граждански компетентности/планиране на работата за изработване на изделия и модели.
Ученикът обсъжда и посочва фактори, които влияят на качеството на продуктите. Прави
проучване и изработва модел на Слънчевата система в екип. Работи върху страница от
книжката за завършване на проучване по темата на проекта.
(човекът и природата)
Умения за учене/прилага критерии за контрол на качеството при изработване на изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
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1

2

3

4

5

7.

7.

От Земята към Обобщаване
Космоса

8.

8.

Коледна
звезда

Нови знания

9.

9.

Календар до
Коледа

Затвърдяване Прилага операциите рязане, огъване,
пробиване при работа с достъпни материали
(хартия, картон, метално фолио, тел).

10.

10.

Коледен
свещник

Затвърдяване Разпознава материали, които могат да се
рециклират.

11.

11.

Рамка за
снимки

Нови знания

Обработва хартия и картон, като използва
макетен нож.

12.

12.

Материалите
около нас

Нови знания

Осъществява самостоятелен избор на
материали и инструменти при изработване
на изделие и безопасни условия за работа.

13.

13.

Коледно
ателие

Обобщение

20

Различава материали с голяма и малка
дълготрайност.

6

трайност на
материалите

безопасност
на труда

7

8

9

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Планиране и обработка“ чрез представяне на резултатите от проекта „От Земята към Космоса“.
Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето на учениците, обобщаване
и извеждане на основните акценти в съдържанието на основата на рефлексията – самооценяване, поглед назад към личния опит, преценка на съответствието между очаквания
и резултати. Специално внимание се обръща на представянето на резултатите от проекта,
като се създават условия за организирана изява на екипа. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическата работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/дискутиране на идеи.
Ученикът назовава различни материали и прави връзка с тяхната дълготрайност. Изработват изделия за украса, Правят проучване за трайността на материалите и възможностите за повторна употреба.
(БЕЛ, човекът и природата)
Спазване на критерии за естетическо изработване на изделия, свързани с празници и
обичаи.

рефлексия, обобщаване, дискусия,
оценка, самооценка,
анализ на готовите
изделия

Ученикът назовава и изброява различни материали и техни свойства. Припомня и затвърдява знания за популярни технологични операции за обработка. Изработва коледен
календар от подръчни материали. Прави се сравнение за приложимостта на едни и същи
операции при обработка на различни материали.
(математика, човекът и природата)
Спазване на критерии за естетическо изработване на изделия, свързани с празници и
обичаи.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът дискутира и разглежда материали и тяхното предназначение. Свързва рециклирането с пестенето на ресурси и опазване на природата. Комбинира различни
материали за изработване на изделия, като се стреми да използва вече употребени, но
годни материали.
(математика, човекът и природата, изобразително изкуство)
Участие в дейности за събиране на материали за рециклиране.
Участие в естетизирането на близкото обкръжение (класна стая, училищен двор).

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът дискутира и описва обработката на хартия и картон. Запознава се с нов инструмент за рязане на хартия и картон – макетен нож и правилата за използването му.
Прилага дейности и операции за обработка на материали с листова форма. Изработва
изделие, като прегъва, реже и съединява с лепило части от хартия и картон.
(човекът и природата, изобразително изкуство)
Описване устно на възможни опасности при обработването на различни материали с
инструменти.
Спазване на критерии за естетическо изработване на изделия, свързани с празници и
обичаи.
Ученикът изброява и описва основни правила за безопасност, които са важни за нормалното протичане на работния процес. Запознава се с понятието „безопасност на
труда“. Изработва изделие от подръчни материали, като демонстрира и обяснява необходимостта от познаване и спазване на правилата за безопасност.
(изобразително изкуство, човекът и природата)
Дискутиране на идеи.
изработване на украси за празници и обичаи.
Представяне на идеи чрез рисунки, художествено конструиране, оценяване на изделия
по критерии за естетическо оформление.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Инструменти и материали“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето на
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието. Представят
се резултатите от работата по проекта „Коледно ателие“. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ, човекът и природата)
Компетентности в областта на българския език/Дискутиране на идеи.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

рефлексия, обобщаване, дискусия,
оценка, самооценка,
анализ на готовите
изделия
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1

2

3

4

5

14.

14.

Задвижване
на уреди и
машини

Нови знания

15.

15.

Безопасна
работа с
електроуреди

Затвърдяване Оценява опасността от неправилната работа
с битови уреди.

16.

16.

Битовите
Затвърдяване Познава правилата за безопасна работа с
електроуреди
електроуреди (готварска печка, ютия) и
– полезни, но
дигитални устройства.
и опасни

17.

17.

В света на
Нови знания
информационните
технологии

Познава основни информационни дейности
като създаване, обработване и запазване
на информация.

18.

18.

Компютърна Нови знания
обработка на
информацията

Познава устройства и начини за предаване,
приемане и съхраняване на информация.

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
1

Дава примери за използване на различни
източници на енергия за задвижване
на познати уреди и машини.

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от
обучението

Нови понятия

3

4

5

6

2
1.

22

информационна
дейност

Тема на
урочната
единица

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
19.

6

Дигиталните
устройства в
клас

Затвърдяване Познава устройства и начини за предаване,
приемане и съхраняване на информация.

7

8

9

Ученикът разказва и дава примери за различни източници на енергия, които се използват за задвижване на уреди и машини. Запознава се с енергията в различните є форми
и основните видове източници. Изработва играчка модел на автомобил с въздушно
задвижване.
(човекът и природата, БЕЛ)
Аргументиране и представяне на собствени предложения в рамките на общ проект.
Предлагане на идеи за пестене на енергия в дома или училището.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът дискутира и разказва за рисковете и опасностите при неправилна работа с
електроуреди в бита. Дискутира и затвърдява познати правила за безопасност. Запознава се с използването и на различни дигитални устройства. Изработва игра за затвърдяване на правилата, като използва макетен нож.
(човекът и природата, БЕЛ)
Умения за учене/Оценяване на дейности и изяви.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът дискутира приложението на домашни електроуреди в бита на хората и прави- заключителна дислата за тяхната безопасна употреба.
кусия, обобщаване,
Изработва колаж чрез избор и комбиниране на текстове и изображения. Провежда оценка, самооценка
търсене и проучване на информация по темата за безопасността, като използва разнообразни традиционни и съвременни източници на информация.
(човекът и обществото, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/Дискутиране на идеи.
Ученикът назовава и описва съвременни информационни устройства. Запознава се със
съдържанието на понятието „информация“ и основните информационни дейности. Изработва дигитален информационен плакат за съвременни дигитални устройства, като
използва компютър и подходящ софтуер.
(компютърно моделиране, изобразително изкуство)
Използване на съвременни информационни средства за проучване на технически проб
леми.

рефлексия, обобщаване, дискусия,
оценка, самооценка,
анализ на готовите
изделия

Фокусът на съдържанието на работата в този урок е върху съвременните дигитални устройства и информационните дейности. Ученикът дискутира и дава примери за основни
правила за работа в интернет пространството и създава компютърна презентация на
тази тема.
(компютърно моделиране, човекът и обществото)
Използване на различни начини, устройства и приложения за предаване, приемане и
съхраняване на информация.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на Забеоценяване по теми лежи/или раздели
ка

7

8

9

Ученикът назовава и описва съвременни информационни устройства. Затвърдяват се и
се разширяват знанията и уменията за основните информационни дейности. Изработва
електронна презентация по тема и прави подготовката за представяне на резултатите по
темата, като използва компютър и подходящ софтуер.
Използване на различни начини, устройства и приложения за предаване, приемане и
съхраняване на информация.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

23

1

2

3

4

5

6

20.

2.

Лична безопасност

Обобщение

21.

3.

Предприятия
и професии

Затвърдяване Назовава предприятия в региона и
професиите на хората в тях.

22.

4.

Парите

Нови знания

Познава парите като важна част от процеса на пари
размяната на стоки и услуги.

23.

5.

Пътят на
парите

Нови знания

Дава примери за движението на парите при
размяната им със стоки или услуги.

24.

6.

Банките

Нови знания

Посочва банката като предприятие за
съхранение на пари и предоставяне на заеми.

25.

7.

В банката

Затвърдяване Посочва банката като предприятие за
съхранение на пари и предоставяне на заеми.

26.

8.

Държавата и Нови знания
услугите є за
гражданите

27.

9.

24

Панаир на
цветята

Обобщение

Изброява услуги, предоставяни от държавата –
образование, здравеопазване, транспорт.
Свърза необходимостта от данъци с
осигуряване на обществените потребности.

банка

обществени
потребности
данък

7

8

9

В часа се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Уреди,
машини, механизми“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето на
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като подготовка за самостоятелната работа за представяне на резултатите от проекта „Лична
безопасност“. Съчетава се интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане
на наученото.
(БЕЛ, компютърно моделиране)
Дискутиране на идеи.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът разглежда примери за различни типове производство и свързва с предприятия
в населеното място, където живее. Дискутира професиите на хората, произвеждащи
стоки и услуги в тях, и свързва с потребностите на хората. Участва в екип от ученици,
които изработват мартеници в условията на поточна линия за производство.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Участие в дейности, свързани с озеленяване на класната стая или двора на училището.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът се запознава с парите като важна част от процеса на размяната на стоки и услуги. В рамките на практическата задача се изработва демонстрационен макет – дърво на
парите с български и европейски монети. Осъществява се началното проучване по темата
на проекта.
(човекът и обществото, изобразително изкуство)
Аргументиране и представяне на собствени предложения в рамките на общ проект.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът се запознава с движението на парите в общността, като проследява кръгов
рата им по линията на производство, търговия, заплата и др. В условията на екипна
работа се изработва бюджет на фирмата за участие в панаира на цветята. С екипно
обсъждане вземат решение за определяне на сумите в бюджета.
(изобразително изкуство, човекът и обществото)
Оценяване на дейности и изяви.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът се запознава с банката като важно предприятие за съхраняване на парите и
извършване на различни услуги. Екипната работа продължава с обсъждане на възможности за получаване на заем от банка като част от работата по проекта.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Използване на някои популярни думи или кратки надписи на чужд език като етикети на
модели или изделия.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, оценка,
самооценка

Ученикът се запознава с услугите, които предоставят банките. В условията на сюжетна
игра – „Малка банка“, учениците с помощта на своите екипи пресъздават основните
дейности в работния процес в банките.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Самооценяване на работата и резултатите от нея и представяне на предимствата им.

рефлексия, обобщаване, дискусия,
оценка, самооценка,
анализ на готовите
изделия

Ученикът се запознава с данъците като основен фактор за задоволяване на обществените потребности. Дава примери и дискутира нуждата от данъци и тяхното изразходване
за образование, здравеопазване, обществен транспорт и др.
Изработва великденска украса като част от работата по проекта.
(БЕЛ, изобразително изкуство)
Използване на някои популярни думи или кратки надписи на чужд език като етикети на
модели или изделия.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Професии и предприемачество“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето
на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието. Представят се резултатите от работата по проекта „Панаир на цветята“. Съчетава се интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
Дискутиране на идеи.

заключителна дискусия, дегустиране
на готовите десерти,
обобщаване, оценка,
самооценка
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28.

10.

Мост

Нови знания

Използва модел за установяване на свойства
и характеристики на технически обект.
Предлага идеи за промяна на конструкцията на
изделие.

устойчивост на
конструкция

29.

11.

Наклонена
равнина

Нови знания

Конструира и моделира прости механизми,
включително наклонена равнина.

наклонена
равнина

30.

12.

Наклонена
равнина

Затвърдяване Конструира и моделира прости механизми,
включително наклонена равнина.

31.

13.

Парашут

Нови знания

32.

14.

Ветроход

Затвърдяване Конструира и моделира играчки и
изделия по скица или чертеж.

33.

15.

По суша,
Обобщение
въздух и вода

34.

16.

Какво научих
в четвърти
клас?
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Диагностика

Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изображение
(рисунка, скица или достъпен чертеж).

Установяването на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание в
първи клас и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, операции, свойства, хранителни продукти,
практически умения, инициативност и предприемчивост.

7

8

9

Ученикът дискутира и разглежда различни прости конструкции на мостови съоръжения.
Запознава се с понятието „устойчивост на конструкция“.
Изработва самостоятелно модел на мост от печатна разгъвка и обсъжда възможни промени в конструкцията за повишаване на устойчивостта.
(изобразително изкуство, човекът и обществото)
Прилагане на различни начини за обработване на материали – рязане, огъване, пробиване, съединяване при изработване на изделия от хартия, картон, метално фолио и
други материали.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
изделия, обобщаване, оценка, само
оценка

Ученикът се запознава с понятието „наклонена равнина“.
Изработва модел, като използва картон и прилага знанията за изучените прости механизми – колело, ос, макара, наклонена равнина.
(човекът и обществото, математика)
Изработване на модели и изделия, които използват прости механизми – колело, ос,
лост, макара и наклонена равнина.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът прави проучване на превозното средство фуникуляр.
Изработва модел на релсово транспортно средство, което се движи по наклонена равнина с помощта на макара и въже.
(математика, изобразително изкуство)
Умения за учене/съставяне на план за изработване на изделие, модел; изработване
на модели и изделия, които използват прости механизми – колело, ос, лост, макара и
наклонена равнина.

заключителна
дискусия, преглед и
анализ на готовите
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът се запознава с чертежа, като най-пълното и най-точното графично изображение на технически обект. Изработва модел на парашут, като използва информацията от
представен чертеж. Прави опити да представи с достъпно графично изображение модел
на летящо техническо средство.
(математика, човекът и обществото)
Разчитане на размери в достъпни чертежи.
Ученикът дискутира различните видове линии, които се използват в графичните изображения на технически обекти, и ги свързва с операции като очертаване и оразмеряване.
Изработва модел на ветроход, като използва чертеж и печатна разгъвка.
(математика, човекът и обществото)
Оразмеряване и очертаване в процеса на изработване на изделие или модел.
В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по глобалната
тема „Конструкции и модели“. Учителят организира дискусия, като дава възможност на
учениците да насочат мислите и разсъжденията си към себепознание, към собствения си
опит и усещане за работата в часа. Съчетава се интелектуалната дейност с практическа
работа за прилагане на наученото.

рефлексия, обобщаване, дискусия,
оценка, самооценка,
представяне на резултатите от работата
по проекта

Ученикът демонстрира овладените знания и умения през годината. Работи върху тестови тестово оценяване
задачи и извършва практическа дейност.
Решава задачи, свързани с учебното съдържание в четвърти клас и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, операции, свойства,
хранителни продукти, практически умения, инициативност и предприемчивост.

РАЗРАБОТИЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Име, фамилия, подпис)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

ТЕМА 1:
КАКВО НАУЧИХ В 3. КЛАС? –
ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
Равнището на знанията и уменията на учениците се установява чрез решаване на задачи, свързани с учебното съдържание в 3 . клас, във връзка
с резултатите, предвидени в учебната програма
– предназначение на макара; подвижно и неподвижно свързване на части, конструкция, студена
обработка на хранителни продукти, правила за
безопасност; основни икономически понятия (производство, производители и потребители, лични и
обществени потребности); техническа скица .
Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално .
За успешното провеждане на оценяването е необходимо да се направи преговор на усвоеното
във 2 . клас . Дискутира се по предложените задачи
на с . 6 и 7 за около 10 мин . След това се преминава към работния лист с . 1, 2 и 3 . Всеки ученик
трябва да има химикалка, а за изпълнението на
практическата задача – лист картон А4, цветни моливи, флумастери (стари рекламни брошури) .
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За всяка задача се присъждат определен брой
точки според получените резултати . За работата
в работния лист и изпълнението на практическата
задача се предвиждат около 25 минути .
След приключване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в квадратчетата до всяка задача и се сумират . Качествената
оценка може да се определи ориентировъчно по
следната скала: до 10 т . – слаб; 11 – 14 т . – среден;
15 – 18 т . – добър; 19 – 25 т . – много добър; 26 – 30
точки – отличен (максимален брой 30 т .) .
Задача 1. За какво най-често използваме електричество в нашето ежедневие? Подчертай . (Разбира ролята на електричеството в бита на човека .)
Съдържание на дейностите:
От ученика се изисква да определи в кои случаи се използва
електричество
(компютърни
игри, готвене,
осветление) .
За верен отговор получава 1 точка .
Максимален
брой 3 точки.

Указание към учениците: Подчертай верните отговори .
Задача 2. Отбележи с позициите, които показват какво се получава, когато пестим енергия .
(Свързва ролята на електричеството с подобряване на бита и труда на човека .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да посочи тези полезни резултати, които се
получават при пестене на енергия . За верен отговор получава 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи с „“ в
празното квадратче верните отговори .
Задача 3. Определи и напиши как може да се
подобрят условията за отглеждане на домашни
животни . Напиши . (Познава възможности за подобряване на условията за отглеждане на растения и животни .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да запише дейности, с които се подобряват условията за отглеждане на животни . За верен отговор получава 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши в празните
редове имената на операциите, които виждаш на
снимките .
Задача 4. Отбележи с „“ уредите, които използват макара, за да изпълняват предназначението си . (Посочва предназначението на макарата в техниката и бита .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи тези технически обекти, които
използват макара, за да изпълняват предназначението си . За верен отговор получава 1 точка .
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи в празните
квадратчета срещу изделията със знак „“ тези,
които използват макара .
Задача 5. От какъв материал са направени изделията? Напиши . (Разпознава някои изкуствени
материали .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише в празните редове наименованията
на материалите . За всеки верен отговор получава
по 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши наименованията на материалите .
Задача 6. Напиши три важни правила за безопасност при работа с битови уреди . (Посочва
предназначението на кухненски електрически
уреди и правила за употребата им .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да представи три важни правила за използване на електроуреди . За всеки верен отговор
получава по 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши три важни правила за безопасност при работа с битови уреди .

Задача 7. Прочети изреченията и отбележи верния отговор . (Познава връзката между дейността
на предприемача, производителя и потребителя .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно задачата и да определи по смисъл вярно или невярно е твърдението .
При верен отговор получава 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Прочети и постави
знак на празното място според приетия от теб
отговор – вярно, невярно .
Задача 8. За да стигне един продукт от производителя до потребителя, той обикновено изминава дълъг път . Разгледай илюстрацията . Производството на кой продукт е показано на нея?
Опиши пътя му . (Обяснява пътя на продуктите от
производството до размяната и продажбата им .)
Съдържание на дейностите: От ученика се
изисква да напише етапите, през които преминава един продукт, за да стигне до потребителите .
За верен отговор получава 1 точка . Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши етапите на
процеса за получаване на един продукт .
Задача 9. Определи и напиши какъв вид изображение е представено – снимка, рисунка или скица .
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(Познава различни видове графични изображения
и тяхното предназначение . Предлага идеи, като
скицира и посочва размери на отделни части .)
Съдържание на дейностите: От ученика са изисква да определи и напише какво изображение е
показано . За верен отговор се присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точка.
Указание към учениците: Определи и напиши
какво е показаното изображение .
Задача 10. Изработи стояща картонена реклама на стока или услуга, като използваш предложената скица . Използвай картон с формат A4
и избери подходящи инструменти . Определи самостоятелно етапите за изработване . (Конструира
по указания модели от подръчни материали, като
използва скица .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да изработи стояща реклама, като използва
подръчни материали и скица .
Критерии, по които се оценява изделието: точно разчитане на скицата; спазване на размерите
и конструкцията; завършено изделие .
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Направи стояща картонена реклама на избран от теб продукт, като
използваш скицата и подръчни материали .
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ТЕМА 2: СЕДМИЧНО МЕНЮ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за сандвичите?
Проведете беседа, чрез която да си припомните какво е готварска рецепта, какви рецепти са
събрали в готварската книжка в 3 . клас, имат ли
готварски рецепти за сандвичи, кои са любимите
им и предпочитани закуски и как се обработват
продуктите . Коментирайте текста (зад . 1 ., с . 8) и
отговорете на въпросите .
2. Ще науча какво е топлинна обработка на
хранителните продукти.
Разграничава различни начини за обработка на
хранителните продукти – топлинна и студена.
Разгледайте картините в рубриката Ще науча…
и коментирайте различните начини на топлинна
обработка на хранителните продукти: варене, печене, пържене . Дайте примери за храни, при които е приложена топлинна обработка на хранителните продукти . Информационният базис ви дава
допълнителна информация .
Припомнете си здравословни храни, при които
е приложена студена обработка на хранителните
продукти .

3. Къде? Какво? Как?
В рубриката Къде? Какво? Как? използвайте
текста и поговорете за здравословното хранене .
Коментирайте кои начини на топлинна обработка
са за предпочитане и защо . Дайте примери за
здравословно приготвени храни, които учениците
ще използват при практическата задача .
4. Мога да направя дипляна със здравословно
седмично меню.
Покажете готовата дипляна и обсъдете как е изработена . Разгледайте технологията, представена
в зад . 4, с . 9 . Коментирайте етапите на работа и
безопасността на изпълнението им . В дипляната
учениците самостоятелно записват здравословно
седмично меню . Ако се затрудняват, им предложете примерно меню:
Понеделник
Закуска
1 . Сандвич с пълнозърнест хляб, колбас и
зеленчуци
2 . Плодов сок
Обяд
1 . Зеленчукова салата
2 . Пиле по градинарски
3 . Плод

Вечеря
1 . Постни сарми
2 . Мляко с ориз
Вторник
Закуска
1 . Домашна баница
2 . Айрян
Обяд
1 . Крем супа от зеленчуци
2 . Риба на скара с картофена салата
3 . Плод
Вечеря
1 . Постна мусака от зеленчуци
2 . Крем ванилия
Сряда
Закуска
1 . Принцеса с яйце и сирене
2 . Чай
Обяд
1 . Спаначена супа
2 . Руло „Стефани“ с картофено пюре
3 . Плод
Вечеря
1 . Пълнени чушки
2 . Щрудел с ябълки
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Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка. Поставете задача на учениците
да потърсят рецепти за домашни бонбони. Насочете ги към рецепти за здравословни бонбони.
Какво ново научихте за топлинната обработка
на хранителните продукти? Какви операции използвахте при изработването на книжката?
Критерии за оценяване:
1. Познава начини за топлинна обработка на
хранителните продукти.
2. Дава примери за храни, при които е приложена топлинна обработка.
3. Постига завършен вид на изделието.
5. Проект „От Земята към Космоса“.
С тази тема започва работа по проекта „От Земята към Космоса“. Той е насочен към проучване
на информация за Космоса. Целта е учениците да
се запознаят със Слънчевата система, с менюто
на космонавтите, българската космическа оранжерия „Свет“. В хода на проекта ще направят проуч
ване, ще обсъждат идеи, ще правят опити и ще
представят резултатите, ще презентират изработен продукт. За да улесним учениците при проучването, което трябва да направят при определени
теми, в приложение 3 (с. 21) сме дали подходяща
информация, която да използват. Работата по един
проект изисква добра организация и съвместна
работа за създаване на добър продукт. Вижте указанията в уводната част. В края на проекта всеки
ученик ще има изработена книжка, а екипите ще
представят своя общ продукт – постер.
Информационен базис
Основните начини за топлинна обработка са:
печене, варене и пържене. Те имат разнообразни
варианти. При печенето хранителният продукт е
поставен на прякото въздействие на източника на
топлина (печене във фурна, на грил, на шиш и др.).
Смята се, че при този начин най-добре се запазват хранителните вещества. При варенето хранителният продукт се слага в загрята течност (вода,
бульон и др.). Използват се и варене на пара,
под налягане, задушаване, пастьоризация, бланширане. При пърженето хранителният продукт се
слага в нагорещена мазнина. При обработката му
продуктите получават хрупкава коричка и хранителните качества във вътрешността на продукта
се запазват. Недостатък на така приготвените
храни е, че те
съдържат голямо количество
мазнини. Панирането е вид
пържене.
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ТЕМА 3:
ПЛОДОВИ ХАПКИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за здравословното хранене?
Направете уводна беседа, за да си припомните
от 3. клас кои храни трябва да преобладават в менюто ни и кои трябва да се приемат ограничено,
за да се храним здравословно.
Прочетете текста и го коментирайте. Дискутирайте предложения въпрос: Можеш ли да се храниш здравословно, ако консумираш само любимите
си продукти?
2. Ще науча какво е контрол (проверка) на качеството.
Въвеждане на ново понятие (контрол на качеството).
Използвайте текста, за да въведете новото понятие. Попитайте учениците дали са виждали този
печат и какво означава той.
3. Къде? Какво? Как?
Разкажете как се контролира качеството при
приготвянето на храната.
4. Мога да направя плодови хапки.
Припомнете правилата за безопасна работа
и необходимостта от спазването на хигиена при
приготвянето на плодовите хапки. Можете да подготвите и раздадете на учениците лист със следните правила при приготвяне на плодовите хапки
или да ги представите с проектор.
Правила при приготвяне на плодовите хапки
1. Подготви работното си място за работа.
Поддържай го чисто и подредено.
2. Провери качеството на плодовете.
3. Спазвай хигиенните изисквания при приготвяне на плодовите хапки.
4. Измивай ръцете си преди изпълнение на всяка
операция.
5. Спазвай правилата за безопасност при работа с кухненските инструменти.
6. Почисти работното си място в края на часа.
Насочете вниманието на учениците към началото на рецептата, която трябва устно да продължат.
Обърнете внимание на годността на продуктите,
които нямат опаковка: плодовете. Попитайте ги
как определяме дали продуктът е годен за консумация.
Ако изберете екипна организация, сформирайте
екипите и разпределете задачите. Поощрете творчеството при приготвянето на плодовите хапки.
След приключване на работа направете кулинарна изложба и дегустирайте.
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:

В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка . Кои продукти можете да
замените, за да направите плодовите хапки? Кои
рецепти ви харесаха? Защо?
Критерии за оценяване:
1. Изпълнява рецепта за приготвяне на плодови
хапки.
2. Ученикът спазва необходимите хигиени изисквания на работното си място.
3. Красив и завършен вид на плодовите хапки.
5. Допълнителна задача.
Допълнителната задача не е задължителна . Учениците представят рецептите за домашни бонбони, които са намерили с помощта на своите близки . Може да изпълнят рецептите в заниманията
по интереси .
6. Работя по проекта „От Земята към Космоса“.
Изберете по кой вариант ще работите: в клас
или учениците ще работят самостоятелно .
Вариант 1. Работа в клас.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието към рубриката Работя по проект .
Изпълнете първия етап от работата по проекта .
Организирайте екипите . Добре е във всеки екип

да има ученици с различни възможности . Разпределете задачите: проучване на информация от
приложение 3, с. 21 (това е втората корица на
книжката) и споделяне с екипа, изрязване на картинка от приложение 8, изпълнение на задачите в
приложение 4, с. 23 (това е първата страница на
книжката) . По-добрите ученици в екипа да помогнат на другите при изпълнението на задачите в
приложение 4, за да може всеки да направи първата страница на своята книжка . Екипната работа
се базира на взаимопомощ при изпълнение на
задачите .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта .
Разпределете задачите, които може да се изпълнят самостоятелно в извънурочно време .
Ако желаят, учениците могат да намерят с помощта на своите
близки
допълнителна
ин формация
по темата за
космическите
храни .
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ТЕМА 4: СТАЙНИ ЦВЕТЯ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за отглеждането на растения
вкъщи?
Проведете дискусия, с която да си припомните
как се подобряват условията за отглеждане на
растенията, обогатяване на състава на почвата,
поливане и укрепване на растенията . Защо отглеждаме растения у дома? Насочете вниманието
на учениците към текста на зад. 1, с. 12, който ще
им даде отговор на въпроса, ако се затруднят .
2. Ще си припомня как се засажда растение.
Прилага технология за размножаване на растения чрез посаждане и/или посяване на цветя.
Припомнете етапите на засаждане на растение .
Коментирайте предложените въпроси .
3. Къде? Какво? Как?
Поговорете за отглеждането на растения от
резник, луковица, разсад, семена .
4. Мога да засадя стайно растение.
Проследете технологията и коментирайте етапите на засаждане на растение .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
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В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка . Обсъдете изпълнението
на практическата задача . Доволни ли сте от работата си? Срещнахте ли трудност?
Критерии за оценяване:
1. Изброява етапите при засаждане на растение.
2. Прилага технология за размножаване на растения чрез посаждане.
5. Работя по проекта „От Земята към Космоса“.
Изберете по кой вариант ще работите: в клас
или учениците ще работят самостоятелно .
Вариант 1. Работа в клас.
Следвайте инструкциите от учебника и продължете с втория етап от работата по проекта
– оформянето на втората страница от книжката
– приложение 5, с. 24 . Използвайте интересните
факти от Информационния базис за постиженията на българската космическа оранжерия „Свет“,
разработена от учени от БАН под ръководството
на доц . д-р Таня Иванова .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по втория етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .

Решение на задачите от приложение 5:
Растенията са изключително важни за живота
на Земята . Те намаляват замърсяването на въздуха, обогатяват го с кислород . Затова е важно
да се засаждат повече растения . При засаждане
на растение в саксия най-напред трябва да се
направи добър дренаж . На дъното на саксията се
поставят камъчета или пясък . Насипва се пръст
до половината є . В средата пръстта се притиска,
за да се оформи място (дупка) за растението .
Внимателно се поставя растението и саксията се
допълва с пръст . Полива се .

Екип от български учени е разработил първата
в света автоматизирана космическа оранжерия
„Свет“ . На нея за първи път в космическите станции се отглеждат репички, салати и пшеница .
Растенията са необходими на космонавтите за
приготвяне на храна и пречистване на въздуха .

Информационен базис
Информацията за космическата оранжерия
„Свет“ е предоставена от доц . д-р Таня Иванова .
„Растенията могат да осигурят със своята биомаса до голяма степен храната на космонавтите,
биологичното пречистване на въздуха от въглеродния диоксид, отделян при дишането на хората,
възстановяването на кислорода, както и регулирането на влагата . Те са необходими за осъществяването на бъдещите дългосрочни космически мисии до Луната и Марс и изграждането на научни
лаборатории на повърхността им .
Космическата оранжерия „Свет“ е разработена
от учените в Института за космически изследвания в БАН под ръководството на доц . д-р Таня
Иванова и е първата автоматизирана установка
за отглеждане на растения в условия на безтегловност, работила на борда на Орбиталната станция „Мир“ . В нея бяха проведени първите успешни
дългосрочни експерименти с растения в продължение на цяло десетилетие (1990 – 2000) – както
зеленчукови (репички и салати за витаминозна
добавка към храната на космонавтите от екипажа), така и зърнени .
Най-интересни бяха експериментите с пшеница
за осигуряване на хляба на космонавтите . През
1996 г . бе проведен 4-месечен експеримент с пшеница сорт Джудже, но класовете, върнати на Земята за изследване, се оказаха празни, без нито
едно семе . Бе доказано, че това се дължи на наличието на газ етилен в атмосферата на станцията, който не е вреден за екипажа . Експериментите бяха повторени през 1998 г . с друг, по-устойчив
на етилен сорт пшеница Апогей и бяха получени
не само първите 500 „космически“ семена пшеница, но и второ поколение семена .

Българската апаратура е работила надеждно и
безотказно по време на всички космически експерименти с растения, проведени от международни
екипажи по различни научни програми, доказвайки ефективността на разработените биотехнологии . Изследванията бяха осъществени с участието
и финансовата подкрепа на научни колективи от
великите космически държави Русия и САЩ, които си нямаха своя собствена оранжерия . Резултатите от изследванията доказват, че растенията
могат да се развиват нормално в безтегловност и
може да бъдат използвани пълноценно за храна
и пречистване на въздуха на бъдещите екипажи .“
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ТЕМА 5:
СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за съставянето на план за изработване на изделие?
С уводна беседа актуализирайте знанията на
учениците за съставяне на план за изработване
на изделие . Насочете вниманието им към плана
за изработване на изделие в зад. 1, с. 14 . Пропуснатият етап е изработването на изделието .
2. Ще науча какво е технологичен процес.
Въвеждане на ново понятие – технологичен
процес .
Използвайте текста, за да въведете новото понятие . Припомнете си технологичните операции,
с които се изработва часовникът . Използвайте
предложената технология, за да дадете пример
за технологичен процес при изработване на изделие в училище . Дайте примери за технологичен
процес при изработване на облекло, хляб и др .
3. Къде? Какво? Как?
Предложеният текст насочва вниманието към
сложния технологичен процес при създаване на
някои механични часовници .
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4. Мога да направя модел на слънчев часовник.
Практическата задача включва изработване на
изделие по разгъвка . Използвайте РЛ на с . 4 . В
него учениците трябва да опишат етапите за изработване на модела на слънчевия часовник . При
нужда им окажете помощ . Обърнете внимание на
правилата за безопасност .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка .
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Има ли красив външен вид?
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на слънчевия часовник.
Критерии за оценяване:
1. Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.

5. Допълнителна задача.
Ако имате възможност, проведете часа на открито . Покажете на учениците как да ориентират
с компас часовника на север (шишчето да сочи
посоката север) . Използвайте точен компас . Отбележете часа .
6. Работя по проект „От Земята към Космоса“.
Изберете по кой вариант ще работите: в клас
или учениците ще работят самостоятелно .
Вариант 1. Работа в клас.
Изпълнете третия етап от работата по проекта .
Работете с Приложение 6, с. 25 (трета страница на
книжката) . Поставете задачата за домашна работа . Решете кръстословицата . Припомнете си какво е контрол на качеството .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по втория етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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Информационен базис
Има различни видове слънчеви часовници: хоризонтални, екваториални и вертикални . Те се изработват по различен начин .
Моделът на часовника, който предлагаме да се
изработи в часа, е екваториален . Повърхността
му е наклонена под ъгъл 90° минус географската
ширина на населеното място (за нашата страна
географската ширина е от 41° до 44°
и сме взели приблизително 43°) . Ъгълът на модела на слънчевия часовник
е 47° . Часовете са разделени
на 15° . Шишчето, което
е гномонът на часовника, се насочва на
север . През зимните
месеци моделът на
изработения слънчев часовник няма
да показва времето
и ще бъде в сянка .

ТЕМА 6:
СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за Космоса?
С уводна беседа актуализирайте знанията на
учениците за наученото от приложение 3 („Интересно от света на Космоса“) за космическото
меню, космическите оранжерии . Проведете дискусия по предложения въпрос: Важен ли е контролът при управление на космическите полети?
Защо?
2. Ще си припомня какво е контрол на качеството.
Разбира ролята на контрола върху качеството
и самоконтрола при изпълнение на практическа
задача.
Припомнете си какво е контрол на качеството и
как се осъществява . Нека учениците да дадат примери за осъществяване на контрол при изпълнението на определени дейности . Може предварително да проучат какви дейности се контролират
в работния процес на техните родители и близки .
Защо е важен самоконтролът при изпълнение на
практическа задача?
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3. Къде? Какво? Как?
Прочетете текста и го коментирайте . Използвайте подходящи филмчета и покажете как преминава един ден на космонавтите в МКС . Ако нямате
възможност, използвайте Информационния базис .
4. Мога да направя модел на Слънчевата система.
Практическата задача предвижда работа в екип
за създаване на модел на Слънчевата система,
който да използват в часовете по човекът и природата . Използвайте РЛ на с . 4 . В него учениците
пишат критериите, по които ще оценят изделието .
При нужда им окажете помощ . Обърнете внимание на правилата за безопасност . Разпределете
екипите и поставете задачите . Създаването на добър екип е залог за успешна работа .
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Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка .
Как се справи? Оцени своята работа, като използваш критериите, които записа в работния
лист.
Критерии за оценяване: предлагат се от учениците.
5. Работя по проект „От Земята към Космоса“.
Изберете по кой вариант ще работите: в клас
или учениците ще работят самостоятелно .
Вариант 1. Работа в клас.
Преминете към четвъртия етап от работата по
проекта . Учениците използват приложение 7, с. 26
и приложение 8, с. 27, за да направят последната
страница на книжката (приложение 7, с. 26) . Работят в екип .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по втория етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .

Решение на задачите от приложение 7:
Храната на космонавтите се приготвя в специални помещения при голям контрол . Избират се
най-добрите продукти . Големи са изискванията
към качеството на опаковките, състава на продуктите .
Контролът при производството на космическата
храна е много важен .

По-големи космически агенции, които контролират космическите полети, са Роскосмос (на Русия) и НАСА (на САЩ) .
Денят на космонавтите е добре планиран . Често пъти работят и в почивните дни .
Занимават се с текущо обслужване на орбиталната станция . Снимат и изпращат на Земята много
снимки и видео материали . Един от най-красивите
моменти е наблюдаването на нашата планета от
космическата станция .
Правят медицински опити (експерименти), които се контролират от учени на Земята . Ежедневно
участват в научни експерименти .

Информационен базис
Международната космическа станция (МКС) е
огромно съоръжение, което представлява най-голямото изкуствено тяло и обикаля в орбита около
Земята . МКС е създадена от 5 космически агенции: НАСА, Федералната космическа агенция на
Русия, Японската агенция за аерокосмически изследвания, Канадската космическа агенция, Европейската космическа агенция . МКС може да се
види от Земята с невъоръжено око . Тя обикаля
около Земята 16 пъти в рамките на 24 часа и
космонавтите виждат 16 изгрева и залеза за 1
денонощие .
Всяка космическа агенция има Център за управление на полетите (ЦУП) и автоматични станции
за свръзка . Те са разположени по цялото земно
кълбо и имат непрекъсната връзка с космическите кораби по време на полет .
В интернет има интересни материали и филмчета за живота на космонавтите в орбита: заспиването в спален чувал, който е привързан към
стената; лична хигиена; обсъждане на задачите за
деня с Центъра за управление на полета; хранене
и други любопитни факти за живота им в космическата станция .
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ТЕМА 7:
ОТ ЗЕМЯТА КЪМ КОСМОСА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави преговор на изученото в глобалната тема „Планиране и обработка“ и се установява равнището на усвоените знания и умения . Довършва се книжката „От Земята към Космоса“ и се
презентира работата по проекта чрез изработване
на постер от екипите . Това изисква предварително
да си подготвят материали: картинки, рисунки, да
помислят за текст, с който ще опишат съдържанието на създадената книжка . Учителят се съобразява
с възможностите на учениците и преценява каква
част от времето в часа да отдели за презентирането .
План за работа
Направете кратка беседа, като използвате предложените въпроси за рефлексията: Смяташ ли, че
разбираш новите понятия? Можеш ли да ги обясниш със свои думи? Беше ли ти интересно, когато
работеше по задачите от темата „Планиране и
обработка“? Как се справи – самостоятелно или с
помощ?
Ако установите, че учениците се затрудняват, използвайте предложените след рефлексията задачи,
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за да си припомните какво е топлинна и студена обработка на хранителните продукти, защо е важно да
се храним здравословно . Проследете технологичния
процес при производството на хляб . Припомнете си
как се прави план . Наблегнете на използваните понятия в уроците: технологичен процес и контрол на
качеството .
Продължете с практическата задача: съединяване
на кориците (с . 29 и с . 21) и страниците на книжката
(с . 23, 24, 25 и 26), избор на подходящо заглавие .
На с . 19 в учебника сме предложили примерен
вариант за съдържанието на постера . С помощта
на своите близки учениците предварително трябва
да намерят подходящи изображения за космическа
храна, космонавти и др . по техен избор, ако правят
постер на картон .
Постер може да направят и като използват подходящи програми или онлайн инструменти, които са
лесни за работа .
Критерии за оценка:
1. Завършеност и красив външен вид на постера.
2. Интересно презентиране.

ТЕМА 8:
КОЛЕДНА ЗВЕЗДА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за трайността на материалите?
Направете уводна беседа с класа за трайността
на материалите . Използвайте насочващи въпроси:
Кое е водещото при избора на материал?, Върху
кой от тях се пише по-лесно?, Кой се съхранява
най-дълго?
2. Ще науча кои материали имат малка и кои –
голяма трайност.
Въвеждане на новото понятие – трайност на
материалите.
Насочете учениците към разглеждане на задача 2 на с . 20 . Посочете промените в различните
видове материали, които се получават в резултат на въздействието на околната среда . Може да
използвате понятието стареене при материалите,
което определя и тяхната дълготрайност .
Посочете примери за материали с малка и голяма дълготрайност и начини, с които да се подобри
дълготрайността и да се забави стареенето .
3. Къде? Какво? Как?
Насочете учениците към изпълнение на зада-

ча 3 на с . 20 . Текстът запознава учениците със
замърсяването, което предизвиква използването на пластмасови опаковки . Това е причина да
се създадат нови, бързоразградими пластмасови
продукти .
4. Мога да направя коледна звезда.
Разгледайте технологията, посочена в задача
4 на с . 21 . Започнете представянето на практическата задача с показване на видеото от електронната платформа и демонстрирайте етапите от
технологията .
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: очертаване, изрязване, огъване и прегъване, съединяване . Дайте инструкции за правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието . Направете текущ инструктаж по време
на работа, ако е необходимо .
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
В края на часа направете заключителна дискусия .
Какво научи за трайността на материалите?

41

Какви са начините за удължаване на трайността?
Успя ли да завършиш изделието? Оцени изпълнението на практическата задача според зададените критерии.
Критерии за оценяване:
1. Правилно изрязване;
2. Трайно съединяване на отделните елементи.
5. Работя по проект „Коледно ателие“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на учениците към рубриката „Работя
по проект“ . Според времето и условията в часа
изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Разпределете учениците така, че във всеки екип да има ученици с различни възможности . Екипната работа се базира
на взаимопомощ при изпълнение на задачите .
Изпълнете първия етап от работата по проекта
– проучване за трайността на материалите . Изпълнете първата задача от работата по книжката
на проекта „Коледно ателие“ . Насочете вниманието на учениците към приложения 11 и 12 .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
Информационен базис:
Нещата около нас са направени от различни материали . Различаваме дървесни, метални, пластмасови, текстилни, кожени, строителни и други .
Всеки материал има различна трайност . Камъкът
е материал с голяма трайност . Дървеният материал, изложен на различни атмосферни влияния,
остарява бързо и губи своите качества . Затова се
прави специална обработка – третиране с лакове,
боядисване или импрегниране, за да се удължи
трайността му .
Пластмасите имат малка трайност, но пък много дълго време се разграждат в природата . Затова сега се
използват нови, бързоразградими пластмаси
или се предпочитат материали, които могат
да се
рециклират
многократно .
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ТЕМА 9:
КАЛЕНДАР ДО КОЛЕДА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
1. Какво знам за различните материали?
Направете уводна беседа с класа за свойствата на материалите . Кои от тях са определящи при
изработване на различни изделия?
2. Ще си припомня как се обработват различните материали.
Прилага операциите рязане, огъване, пробиване
при работа с достъпни материали (хартия, картон, метално фолио, тел).
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача 2 на с . 22 . Назовете изучените
операции, които се използват при изработването
на изделия . Припомнете на учениците, че при повечето материали се използват еднакви операции
като очертаване и изрязване . При еднакви операции, но изпълнени с различен материал има
различие в изпълнението (например при очертаване на хартия се ползва молив, а при текстил
може и креда) .
3. Къде? Какво? Как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
3 на с . 22 . За разлика от задача 2 тук запознаваме учениците с изработването на изделие, което
съдържа една-единствена технологична операция .
Такива изделия са модулните оригами .
4. Практическа работа:
Разгледайте технологията, посочена в задача 4
на с . 23 . Започнете представянето на практическата задача с показване на видеото от електронната платформа .
Проследете етапите на работа . Всеки от учениците изработва елемент от общия календар . Няма
посочена технология, защото всеки сам избира в
каква последователност да изпълни операциите и
как да украси своето изделие .
Има различни варианти за изработване на елементите от календара . Изборът е на учениците .
Важно е да се припомни техниката за безопасна
работа при работа с телбод и перфоратор .
Закрепването за общата част става отново по
избор на учениците . Използва се общ постер като
показания в учебника или може да се използват
отворите и да се нанижат елементите като гирлянда . Не забравяйте да обявите условията на конкурса за най-оригинално пожелание .
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата:
В края на урока ги насочете към оценка и само-

оценка на поставената задача . Кои етапи и технологични операции са предизвикали трудност? Как
са взели решение за технологичната последователност? От какво са се водили при решението си?
Критерии за оценяване:
1. Оригиналност на декорацията;
2. Точно изпълнение на операцията пробиване.
5. Работя по проект „Коледно ателие“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .

нете втората задача от работата по книжката на
проекта „Коледно ателие“ . Попълнете таблиците в
приложение 14 . Обобщете резултатите от приложението на технологичните операции .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по втория етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .

Вариант 1. Работа в клас.
Проверете работата от първия етап в проектната работа . Обобщете резултатите на екипите от
проучването за трайността на материалите .
Изпълнете втория етап от работата по проекта
– проучване за технологичните операции . Изпъл-
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ТЕМА 10:
КОЛЕДЕН СВЕЩНИК –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за различните материали?
Започнете урока с уводна беседа за рециклирането на материалите . Припомнете, че при преработването на материалите се пестят природни
ресурси, енергия и се намалява замърсяването на
околната среда .
2. Ще си припомня кои материали могат да се
рециклират .
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача 2 на с . 24 . Припомнете материалите, които се събират в контейнери за
рециклиране и съответстващите им цветове . Из-
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ползваните уреди също подлежат на рециклиране .
Те се събират на определени места, прави им се
частично разглобяване и отделяне на елементите,
които подлежат на повторна употреба .
3. Къде? Какво? Как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
3 на с . 24 . Информацията в задачата е свързана
с насърчаване на разделното събиране на материали за благотворителни цели . Подобни каузи са
познати на четвъртокласниците и по този начин
те свързват изучаваните знания за рециклирането
с конкретни практики и благотворителни инициативи .
4. Мога да направя коледен свещник.
Разгледайте технологията, посочена в задача 4
на с . 25 . Започнете представянето на практическата задача с показване на видеото от електронната платформа или с демонстрация на етапите
от технологията .

Акцентирайте върху правилата за безопасна работа при всеки технологичен етап . Особено внимание обърнете на факта, че те не трябва да палят свещи . Това става от възрастен у дома .
Дайте възможност на учениците да използват
въображението си при украсата на свещника,
като използват панделки, конци, мъниста и др .
Обобщаване, оценка и анализ на работата по
темата:
Осъществете връзка с наученото в урока . Обобщете и направете преглед и оценка на работата .
Използвайте посочените в учебника критерии за
качествена работа .
5. Работя по проект „Коледно ателие“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Проверете работата от втория етап в проектната работа . Обобщете резултатите на екипите от
проучването за приложението на технологичните
операции при работа с различни материали .
Изпълнете следващия етап от работата по проекта . Изпълнете третата задача от работата по
книжката на проекта „Коледно ателие“ . Попълнете
таблиците в приложение 15 .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по третия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .

ТЕМА 11:
РАМКА ЗА СНИМКА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за обработката на хартия и картон?
Започнете урока с въпроси, свързани с обработката на хартия и картон и използваните инструменти . С помощта на илюстрацията към задача 1
в учебника учениците откриват, че за обработка
на хартия и картон се използват ножица, теблод,
перфоратор . Припомнете правилата за безопасна
работа с всеки от тях . С помощта на въпросите и
илюстрацията откриват, че за обработка на тези
материали може да се използва и макетен нож,
но до момента този инструмент не е използван
при изработката на изделия от хартия .
2. Ще науча как се обработват изделия от хартия и картон с макетен нож.
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача 2 на с . 26 . Текстът запознава
учениците с новото учебно съдържание – работа
с макетен нож . Специално внимание обърнете на
начина, по който се държи ножът . Обсъдете всяко
от правилата за безопасна работа с него .
3. Къде? Какво? Как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
3 на с . 26 . Това е задача, в която се дава любопитна информация за изобретяването на макетния нож и как за кратко време това изобретение
завладява пазара и става един от най-ползваните
и продавани инструменти . Информацията може да
събуди любопитството на четвъртокласниците и те
да открият още информация за приложението на
макетния нож в бита .
4. Практическа работа:
Разгледайте технологията, посочена в задача 4
на с . 27 . Започнете представянето на практическата задача с показване на видеото от електронната платформа или демонстрирайте изработването на изделието .
Коментирайте работата по всеки технологичен
етап – особености на изпълнение и безопасна работа .
Задължително припомнете правилата за безопасна работа с макетен нож и демонстрирайте
използването на подложката, която пази и работната повърхност, и втория слой от рамката .
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията според
посочените в учебника критерии .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:

45

В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка . Използвайте посочените
в учебника критерии за качествена работа .
• Красив външен вид;
• Правилно и качествено изрязване с помощта
на макетен нож;
• Здраво залепване и трайност при използването .
Важно е учениците да посочат какви са впечатленията им от използването на макетния нож при
изработката на изделието .
5. Работя по проект „Коледно ателие“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас .
Проверете работата от предишния етап в проектната работа .
Изпълнете следващия етап от работата по проекта . Изпълнете четвъртата задача от книжката
на проекта „Коледно ателие“ . Попълнете игрословицата в приложения 17 и 18 . Трябва да откриете
в игрословицата 9 технологични операции и 7 ин-
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струмента за работа .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта .
Направете кратък инструктаж за работата по
следващия етап от проекта . Задачата може да
остане за самостоятелна работа в извънурочно
време .

ТЕМА 12:
МАТЕРИАЛИТЕ ОКОЛО НАС –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за правилата за безопасна работа?
Започнете часа с беседа върху правилата за
безопасна работа – кое налага изискването да се
работи безопасно, защо се прилагат и напомнят
правилата и как пренебрегването им води до наранявания . Учениците трябва да стигнат до извода,
че когато се работи с остри инструменти, задължително трябва много да внимават и да се прилагат
изучените правила за безопасна работа . Знакът,
който им е познат още от 1 . клас, се поставя винаги върху етапа от технологията, при който има
опасност от нараняване .
2. Ще науча какво е безопасност на труда.
Въвеждане на новото понятие – безопасност
на труда.
Използвайте текста от задачата, за да изясните
на учениците понятието безопасност на труда . От
личен опит знаят, че безопасните условия на учебен труд са залегнали в правилника на училището, правилата на класа и др . Насочете дискусията

към правила за безопасен труд в производството .
Кои са изискванията, които всеки служител или
работник трябва да спазва, за да запази своето здраве и безопасността на околните . Така се
стига до извода, че безопасност на труда е общо
понятие, което включва използване на работно
облекло и предпазни средства, ред и почистване
на работното място, работа с опасни инструменти, материали и др .
3. Къде? Какво? Как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
3 на с . 28 . Това е задача, чрез която се допълва
и разширяват знанията за безопасните условия
на труд . В тях се включва използване на работно облекло, спазване на определени изисквания
за работа, за ползване на инструменти и машини
и задължителният инструктаж, който напомня за
важните правила за безопасна работа . Това са
правила, които важат за всички, които полагат
някакъв вид труд, дори учениците и учителите . За
да добият по-добра представа, може да използват
примери от познати професии и наблюденията,
които имат върху техните условия на труд .
4. Мога да направя преспапие.
Разгледайте задача 4 на с . 29 . Учениците трябва
да изработят изделие (преспапие) от избран от тях
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отпадъчен материал по технология, също избрана
от тях.
Обсъдете какви инструменти и материали ще
използват и кои са етапите, при които има опасност от нараняване.
Организирайте работата на децата, а след прик
лючване направете оценка на изделията.
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа насочете вниманието на учениците към новото знание. Заедно с децата проведете кратка заключителна беседа за безопасните условия на труд, като
свържете с изпълнението на практическата задача.
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на преспапието. Как се справи?
Оцени своята работа и тази на твои съученици,
като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли разположи украсата по свещника?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид и функционалност на
изделието.
3. Може да даде примери за безопасни условия
на труд при дейността на различни професии.
5. Работя по проект „Коледно ателие“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“. Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта.
Вариант 1. Работа в клас.
Изпълнете последния етап от работата по проекта – попълване на технологична карта за изработка на изделие. Осигурете възможност на екипите да обсъдят и попълнят задачата от работата
по книжката на проекта „Коледно ателие“. Насочете вниманието на учениците към приложения
19 и 20. Изпълнението на задачата от този етап
осигурява пълноценна практическа работа в следващия обобщителен урок.
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите. Направете кратък инс
труктаж за работата по последния етап от проекта. Екипите трябва да обсъдят и попълнят технологичната карта, с помощта на която ще изработват
изделие във финалната част от проекта „Коледно
ателие“. Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време.
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ТЕМА 13:
КОЛЕДНО АТЕЛИЕ –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Урокът е своеобразен преговор на изучения
учебен материал в глобалната тема „Инструменти
и материали“.
Целта е по естествен и интересен начин да се
обобщят знанията на учениците, усвоените технологични операции и формираните умения за работа по време на урочната работа по глобалната
тема.
Използвайте въпросите, включени в илюстрацията към урока, за да насърчите дискусията с
четвъртокласниците. Нека споделят своите впечатления, трудности и успехи от работата по глобалната тема. Обясняват новите понятия, обобщават натрупаната информация.
Да си припомним най-важното. Следващите
упражнения имат за цел да се обобщят знанията
от глобалната тема „Инструменти и материали“.
1. Какво е трайност на материалите? Кои материали са с малка и кои – с голяма трайност?
Учениците разглеждат илюстрацията на задача
1 на с. 30 и назовават материалите, от които са
изработени предметите. Определят кои от тях са
с малка и кои – с голяма дълготрайност.
2. Какво знаеш за операциите рязане, биговане, прегъване, пробиване и начините за безопасното им изпълнение?
На базата на личен опит и с помощта на илюстрациите в задачата четвъртокласниците припомнят изучените операции и правилата за безопасното им изпълнение.
3. Какво знаеш за материалите, които могат да
се рециклират? По какъв начин може да намалим изхвърлянето им в природата?
С изпълнението на задача 3 на с. 30 се преминава към обобщаване на знанията за рециклиране и повторна употреба на различните материали.
4. Какво научи за работата с макетен нож?
Кои са най-важните правила за безопасна работа с него?
Припомнят си начина за съхранение, използване и подаване на макетния нож, както и правилното хващане, използването на подложка при
работа с него.
5. Какво знаеш за безопасността на труда?
Припомнят се кои са условията за безопасен
труд и кои от тях са особено важни в часовете по
технологии и предприемачество.
6. Практическа задача:
Представяне на проекта „Коледно ателие“. Това
е финалната задача от проектната работа. На ба-

зата на изпълнението на задачите от всеки етап в
приложенията екипите са избрали какво изделие
ще изработват за изложбата, какви отпадъчни материали ще използват и каква организация ще
приложат в технологичния процес . Времето
за работа по изработка на изделието не
трябва да надвишава 10 – 15 минути .
Обобщаване и оценка на работата по темата:
Обсъждане на резултатите от
проекта:
• Кое определи вида на изделието и избора на материали?
• Коя от организациите на работа
се оказа по-ефективна и продуктивна?

• Кого ще зарадват с подаръци за Коледа?
Цялостната работа по проекта „Коледно ателие“
приключва с изработването на книжка от попълнените приложения във всеки от етапите на работа .
На последната корица на проектната книжка има
лабиринт, в който е скрито послание към четвъртокласниците „Спазвай правилата за безопасна работа!“ . След изработването на книжката те могат
да го открият и да го запишат на мястото, посочено в страницата .
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ТЕМА 14: ЗАДВИЖВАНЕ НА УРЕДИ И МАШИНИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за енергията и как служи тя на
хората?
Във въвеждащата част насочете вниманието на
учениците към енергията в различните є форми и
значението є за развитието на техниката и технологиите . Нека да посочат примери и интересни
факти, с които са се запознали предварително .
Провокирайте децата с въпроса: Какви източници
на енергия използва човешкият организъм? Преминете към информационната част след обсъждане на изображенията на различни енергийни
източници .
2. Ще науча какви източници на енергия се използват за задвижване на уреди и машини.
Работа по темата – представяне на информация
на енергийните източници . Използвайте текста, за
да разкриете съдържанието на понятието . Дайте
примери за различни форми на енергия, които се
използват в бита и децата ги познават – топлина,
светлина, движение и др . Насочете вниманието
им към различните източници, като използвате
електронния учебник и други средства с илюстра-
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тивен характер (видео филми, табла, текстове) .
3. Къде? Какво? Как?
Текстът разкрива големите възможности на алтернативните източници на енергия, които намаляват разходите и пазят природата чиста .
4. Мога да направя модел на автомобил.
Практическата задача включва изработване на
модел на автомобил с въздушно задвижване .
Използвайте снимката на модела и етапите на
технологията, за да представите на учениците
изработването на изделието . Ресурсите в електронния учебник също са полезни . При нужда им
окажете помощ .
Дайте възможност на децата да изпробват моделите . Може да се организира състезание .
Обърнете внимание на правилата за безопасност .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа
насочете вниманието на учениците към новото
знание . Заедно с децата проведете кратка заключителна беседа за източниците на енергия, като
свържете с изпълнението на практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново

научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на автомобила. Как се
справи? Оцени своята работа и тази на твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Изпълнява ли основното си предназначение
автомобилът да се движи добре?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид и функционалност на
изделието.
3. Може да даде примери за използване на различни източници на енергия за задвижване на поз
нати уреди и машини.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“. Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта.
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите. Добре е във всеки екип
да има ученици с различни възможности. Екипната работа се базира на взаимопомощ при изпълнение на задачите.
Изпълнете първата задача от работата по книжката на проекта „Лична безопасност“. Насочете
вниманието на учениците към приложение 23,
тема 14, зад. 1 (с. 47 от албума). На тази страница
на книжката учениците посочват основни енергийни източници, които хората използват.
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите. Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта.
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време.

ТЕМА 15:
БЕЗОПАСНА РАБОТА
С ЕЛЕКТРОУРЕДИ – УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
1. Какво знам за рисковете и опасностите при
неправилна работа с електроуреди?
Във въвеждащата част направете кратка дискусия за електроуредите у дома и различните рис
кове и опасности при използването им. Темата не
е нова, но децата вече имат много повече опит
и самостоятелно използват някои от тях. Целта е
да се актуализират знанията на учениците и да
се направи връзката с новата информация. Нека
да дадат примери и да обяснят с какви уреди работят най-често у дома. Преминете към информационната част след обсъждане на изображенията
на илюстрациите.
2. Ще си припомня правилата за работа с
електроуреди и дигитални устройства.
Работа по темата – представяне на някои основни правила за безопасност. Използвайте текста, за
да представите правилата. Нека учениците да дадат примери и посочат най-често срещани рискове
и начини за решаване на различни проблемни ситуации. Насочете вниманието им към допълнителна
информация за различните източници, като използвате електронния учебник и други средства с илюстративен характер (видео филми, табла, текстове).
3. Къде? Какво? Как?
Текстът представя някои основни опасности при
използване на дигитални устройства. Темата за тези
опасности е особено актуална, защото децата на
тази възраст са много активни потребители. Дискутирайте с тях практическите аспекти на темата.
4. Мога да направя игра, като използвам макетен нож.
Практическата задача включва изработване на
игра за проверка на знанията за рисковете в кухнята.
Използвайте снимката на модела и етапите на
технологията, за да представите на учениците
изработването на изделието. Ресурсите в електронния учебник също са полезни. При нужда им
окажете помощ.
Обърнете внимание на правилата за безопасност.
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа
насочете вниманието на учениците към съдържанието на работата по темата на урока. Заедно с
децата проведете кратка заключителна беседа за
рисковете и опасностите при използване на битови електроуреди и дигитални устройства, като
свържете с изпълнението на практическата задача.
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Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на играта . Как се справи? Оцени
своята работа и тази на твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Как са изпълнени основните технологични
операции?
3. Изпълнява ли основното предназначение играта?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид и функционалност на
изделието.
3. Ученикът оценява опасността от неправилната работа с битови уреди.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Изпълнете втората за-
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дача от работата по книжката на проекта „Лична
безопасност“ . Насочете вниманието на учениците
към приложение 23, тема 15, зад . 2 (с . 47 от албума) . На тази страница на книжката учениците
посочват правилата за безопасна работа с готварска печка, ютия и пералня .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по втория етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .

ТЕМА 16:
БИТОВИТЕ УРЕДИ –
ПОЛЕЗНИ, НО И ОПАСНИ
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
1. Какво знам за рисковете и опасностите при
неправилна работа с електроуреди?
Дискутирайте с учениците правилата за безопасност при използване на домашни електроуреди и дигитални устройства, като свържете с
предишния урок . Важността на темата за здравето изисква да се обърне повече внимание върху
безопасността и да се интерпретира в различни
аспекти . Нека отново да се представят примери
за безопасно използване на уредите . Преминете към информационната част след обсъждане на
изображенията на илюстрациите .
2. Ще си припомня правилата за работа с
електроуреди и дигитални устройства.
Работа по темата – представяне на някои основни правила за безопасност . Използвайте текста,
за да представите допълнителната информация .
Насочете вниманието на учениците към различните източници, като използвате електронния учебник и други средства с илюстративен характер
(видео филми, табла, текстове) .

3. Къде? Какво? Как?
Текстът представя някои основни рискове при
използване на електроуреди . Информацията се
свързва с опазване на здравето и имуществото
на хората, както и необходимостта да се пести
енергия . Коментирайте с децата практическите
аспекти на темата .
4. Мога да направя колаж, като комбинирам
текстове и изображения.
Практическата задача включва изработване на
колаж за атрактивно илюстриране на правилата
за безопасност в кухнята .
Използвайте снимката на модела и етапите на
технологията, за да представите на учениците изработването на изделието .
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Ресурсите в електронния учебник също са полезни . Направете връзка с обучението по изобразително изкуство . При нужда им окажете помощ .
Обърнете внимание на правилата за безопасност при използване на режещи инструменти .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа
насочете вниманието на учениците към съдържанието на работата по темата на урока . Заедно
с децата проведете кратка заключителна беседа
за рисковете и опасностите при използване на
битови електроуреди у дома, като свържете с изпълнението на практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на колажа. Как се справи? Оцени
своята работа и тази на твои съученици, като
отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Как са изпълнени основните технологични операции?
3. Изпълнява ли основното предназначение колажът?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид и функционалност на
изделието.
3. Ученикът познава правилата за безопасна работа с електроуреди (готварска печка, ютия) и
дигитални устройства.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Изпълнете трета задача от работата по книжката на проекта „Лична
безопасност“ . Насочете вниманието на учениците
към приложение 23, тема 16, зад . 3 (с . 47 от албума) . На тази страница на книжката учениците
посочват опасностите, които крие неправилната
работа с битови уреди .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по третия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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ТЕМА 17:
В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за съвременните информационни устройства?
Направете кратка уводна беседа за съвременните цифрови устройства, които всички ние вече
използваме ежедневно . Темата е много близка до
децата и те имат достатъчно опит и практика, за
да са активни участници . Нека да разгледат изображенията, да назоват устройствата и да определят за какво служат те . Преминете към информационната част след обсъждане на изображенията
на илюстрациите .
2. Ще науча какво е информационна дейност.
Работа по темата – представяне на съдържанието на понятието информационна дейност .
Използвайте текста, за да свържете понятията
информация и информационни дейности . Насочете
вниманието на учениците към различните информационни устройства, които дават възможност да
се изпълняват различни информационни дейности .
Включете допълнителни ресурси, като използвате
електронния учебник и други средства с илюстративен характер (видео филми, табла, текстове) .

3. Къде? Какво? Как?
Текстът и илюстрацията в приложната част насочва вниманието на учениците към рисковете
при работа със съвременни цифрови устройства
и интернет . Коментирайте с децата практическите
аспекти на темата .
4. Мога да изработя малък информационен
плакат (постер).
Практическата задача включва изработване на
постер за атрактивно илюстриране на правилата
за безопасност при използване на съвременни
дигитални устройства .
Препоръчително е да се използва компютърната зала на училището, за да има подходящи
условия за работа на всички ученици . Може да се
организира и екипна форма на работа .
Насочете децата да използват опита и знанията, които имат от обучението по компютърно моделиране, за да се ориентират и използват подходящ софтуер . При нужда им окажете помощ .
Обърнете внимание на правилата за работа в
компютърния кабинет на училището .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа на-

сочете вниманието на учениците към съдържанието на работата по темата на урока . Заедно с децата проведете кратка заключителна беседа, като
децата (екипите) представят постерите си .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на постера. Как се справи? Оцени
своята работа и тази на твои съученици, като
отговориш на въпросите:
1. Завършена ли е задачата?
2. Как са разположени елементите (текстове и
изображения)?
3. Изпълнява ли основното предназначение постерът да представя съвременни дигитални устройства и правила за използването им?
Критерии за оценяване:
1. Спазва основните изисквания при комбиниране на елементите в дигитална среда.
2. Постига завършен и естетичен вид на постера.
3. Ученикът познава основни информационни
дейности като създаване, обработване и запазване на информация.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
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вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“. Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта.
Вариант 1. Работа в клас.
Изпълнете четвърта задача от работата по
книжката на проекта „Лична безопасност“. Насочете вниманието на учениците към приложение
26, тема 17, зад. 4 (с. 51 от албума). На тази страница на книжката учениците посочват основни
устройства и начина на предаване, приемане, обработване и съхраняване на информация.
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите. Направете кратък инструктаж за работата по четвъртия етап от проекта. Задачата може да остане за самостоятелна
работа в извънурочно време.
Информационен базис
Информацията е навсякъде около нас – вестници и списания, книги, интернет страници, илюстрации и много други. Тя съществува във вид на
данни, сведения, описания, изображения. Не бих
ме могли да си представим живота без информацията и източниците, които ни я доставят. Често
казваме, че информацията е ценна и полезна, когато е вярна, получена е навреме, пълно и точно
отразява действителността.
Информационните дейности ни помагат да използваме сведенията, данните по-добре. Най-общо те са:
–– Търсене и събиране на информация от различни източници.
–– Запазване на информацията за обработка
или използване в бъдеще в подходящ вид и подреждане.
–– Преработване (обработване) на информацията – промяна на вида є, качеството, количеството
за по-добро представяне на потребителите.
–– Разпространение – използване на различни
канали за връзка, с които информацията достига
до всички, които имат интерес и нужда от нея.
Важно е да знаем, че в днешно време информационните технологии са базирани на съвременни компютърни системи и дигитални устройства.
В миналото обаче, когато не е имало компютри,
хората са използвали папируси, камък и дървени
плочки, за да оставят сведения за своите съвременници. Много от тях са достигнали и до наши
дни. След това библиотеките са били основните
информационни центрове, а днес – цифровите
технологии, работещи на основата на съвременната компютърна техника.
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ТЕМА 18:
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА
НА ИНФОРМАЦИЯТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за съвременните информационни устройства?
Продължете уводната беседа от предишния урок,
като припомните по-важните факти. Нека учениците да дадат примери за цифрови устройства, които се използват, за да се изпълняват основните
информационни дейности. Темата е популярна и
позната от часовете по компютърно моделиране.
Насочете вниманието им към възможностите за
работа по учебни задачи и проекти с помощта на
различни цифрови устройства.
2. Ще науча кои са основните информационни
дейности.
Работа по темата – представяне на основните
информационни дейности – създаване, обработване, запазване и разпространение на информацията. Използвайте текста, за да назовете и обясните съдържанието на основните информационни
дейности. Включете допълнителни ресурси, като
използвате електронния учебник и други средства
с илюстративен характер (видео филми, табла,
текстове).
3. Къде? Какво? Как?
Текстът и илюстрацията в приложната част насочват вниманието на учениците към правилата
за общуване в световната информационна мрежа
интернет. Коментирайте с децата практическите
аспекти на темата.
4. Мога да направя презентация за интернет
етикета.
Практическата задача включва изработване на
компютърна презентация за атрактивно илюстриране на правилата за общуване в интернет при
използване на съвременни цифрови устройства.
Препоръчително е да се използва компютърната зала на училището, за да има подходящи
условия за работа на всички ученици. Може да се
организира и екипна форма на работа.

цата проведете кратка заключителна беседа, като
децата (екипите) представят презентациите си .
Темата има особено място в работата по проекта, защото включва именно презентация като
форма за представяне на резултатите .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на постера. Как се справи? Оцени
своята работа и тази на твои съученици, като
отговориш на въпросите:

Насочете децата да използват опита и знанията, които имат от обучението по компютърно моделиране, за да се ориентират и използват подходящ софтуер за задачата . При нужда им окажете
помощ .
Обърнете внимание на правилата за работа в
компютърния кабинет на училището .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа насочете вниманието на учениците към съдържанието на работата по темата на урока . Заедно с де-
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1. Завършена ли е задачата?
2. Как са разположени елементите (текстове и
изображения)?
3. Изпълнява ли основното предназначение презентацията да представя правилата за общуване
в интернет?
Критерии за оценяване:
1. Спазва основните изисквания при комбиниране на елементите в дигитална среда.
2. Постига завършен и естетичен вид на презентацията.
3. Ученикът познава устройства и начини за
предаване, приемане и съхраняване на информация.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Изпълнете пета задача
от работата по книжката на проекта „Лична безопасност“ . Насочете вниманието на учениците към
приложение 26, тема 18, зад . 5 (с . 51 от албума) .
На тази страница на книжката учениците посочват основните информационни дейности .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по петия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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ТЕМА 19:
ДИГИТАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА В КЛАС –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за най-популярните дигитални
устройства и тяхното място в живота на хората?
Урокът завършва цикъла теми, посветени на
електроуредите и дигиталните устройства . Свържете с уводната беседа от предишния урок, като
припомните популярните устройства и употребата
им . Нека учениците да дадат примери за цифрови
устройства, които се използват, за да играят и
учат . Насочете вниманието им към възможностите
за работа по учебни задачи и проекти с помощта
на различни цифрови устройства .
2. Ще си припомня какви устройства използваме за предаване, приемане и съхраняване на
информацията.
Работа по темата – преговор и затвърдяване
на основните информационни дейности – създаване, обработване, разпространение и запазване
на информацията .
Използвайте текста, за да коментирате и обясните видовете информационни дейности . Включете допълнителни ресурси, като използвате електронния учебник и други средства с илюстративен
характер (видео филми, табла, текстове) .
3. Къде? Какво? Как?
Текстът и илюстрацията в приложната част насочват вниманието на учениците към технологията
за правилно и безопасно търсене на информация
в интернет . Коментирайте с децата практическите
аспекти на темата .
4. Мога да подготвя презентация по проекта
„Лична безопасност“.
Темата има особено място в работата по проекта, защото включва именно презентация като
форма за представяне на резултатите . Практическата задача включва изработване на компютърна презентация за представяне на най-важните
опорни точни на съдържанието в работата по тази
глобална тема:
• eнергийни източници;
• безопасна работа с електроуреди;
• информационни дейности .
Препоръчително е да се използва компютърната зала на училището, за да има подходящи
условия за работа на всички ученици . Може да се
организира и екипна форма на работа .
Обърнете внимание на правилата за работа в
компютърния кабинет на училището .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново

научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на постера. Как се справи? Оцени
своята работа и тази на твои съученици, като
отговориш на въпросите:
1. Завършена ли е задачата?
2. Как са разположени елементите (текстове и
изображения)?
3. Изпълнява ли основното предназначение презентацията да представя вярна и интересна информация по избраната тема?
Критерии за оценяване:
1. Спазва основните изисквания при комбиниране на елементите в дигитална среда.
2. Постига завършен и естетичен вид на презентацията.
3. Ученикът познава устройства и начини за
предаване, приемане и съхраняване на информация.
5. Работя по проект „Лична безопасност“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Изпълнете шеста задача от работата по книж-

ката на проекта „Лична безопасност“ с екипите .
Насочете вниманието на учениците към приложение 26, тема 19, зад . 6 (с . 51 от албума) . На тази
страница на книжката учениците посочват кои дигитални устройства използваме най-често и как
ни помагат те .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по шестия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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ТЕМА 20:
ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави преговор на изученото в глобалната тема „Лична безопасност“ и се установява равнището на усвоените знания и умения .
Довършва се книжката „Лична безопасност“ и се
презентира работата по проекта от екипите чрез
показване и обсъждане на презентациите от предишния час . Учителят се съобразява с възможностите на учениците и преценява каква част от
времето в часа да отдели за презентирането .
План за работа – общи насоки
Направете кратка беседа, като използвате
предложените въпроси за рефлексия: Смяташ ли,
че разбираш новите понятия? Можеш ли да ги
обясниш със свои думи? Беше ли ти интересно,
когато работеше в уроците по проекта „Лична
безопасност“? Кои правила трябва да спазваш при
използване на електроуредите? Защо е толкова
важно да осигурим безопасни условия при работа?
Как се справи – самостоятелно или с помощ?
Ако установите, че учениците се затрудняват,
използвайте предложените след рефлексията
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опорни въпроси, за да си припомните какво е
енергия и как служи тя на хората, какво е информационна дейност и какви са основните информационни дейности, как правилно и безопасно да
използваме домашни електроуреди и дигитални
устройства .
Осигурете подходящи условия за презентиране – компютър, проектор, екран (телевизор) . Нека
всеки екип покаже работата си по проекта така,
че да се видят резултатите . Това ще даде удовлетворение и самочувствие на учениците, ще покажат възможностите си .
Ако има нужда, продължете с практическата задача: съединяване на кориците (с . 53) и страниците на книжката (с . 51) .
Направете кратко обобщение с помощта, с което да се приключи логически работата по темата
на проекта и да се изведат основните моменти от
съдържанието .
Критерии за оценка:
1. Завършеност и красив външен вид на презентацията.
2. Интересно презентиране.

ТЕМА 21:
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕСИИ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за производството в моето населено място?
Актуализирайте знанията на учениците от 3 .
клас чрез уводна беседа, като ги попитате: Какво е производство? Как се наричат хората, които произвеждат стоки и услуги? А хората, които
ги използват? Хора с какви професии участват в
производствения процес?
Прочетете текста и го коментирайте . Попитайте
учениците: Какви стоки и услуги се произвеждат
в тяхното населено място? В какви ателиета,
работилници, цехове, заводи или ферми?
2. Ще си припомня хора с какви професии работят в предприятията.
Използвайте текста и снимките, за да запознаете учениците с различните видове предприятия
– промишлени, предприятия за услуги и селскостопански .
3. Къде? Какво? Как?
Дискутирайте по въпроса: Каква е зависимостта на произвежданите стоки и услуги от природ-

ните дадености и потребностите на хората в
населеното място?
Работете по РЛ с . 5, зад . 1 и 2 . След изпълнението им отделни ученици да представят своята
информация и да посочат примери .
4. Мога да изработвам различни мартеници.
Припомнете правилата за безопасна работа
с необходимите инструменти . Помогнете на учениците да се разпределят във фирми за изработване на мартеница „Ветрило“ . Организирайте
производството на мартеници като поточна линия – всеки ученик извършва определена дейност .
Насочете вниманието на учениците към качествено изработване на мартeниците чрез правилно
изпълнение на операциите . Помогнете на учениците да определят подходяща цена на мартениците . Напишете на дъската критериите за оценка на
изделията:
• Правилно изпълнение на операциите.
• Естетически вид и завършеност на изделията.
• Подходяща цена и количество изделия.
След приключване на работата предложете на
учениците да участват с изработените мартеници
в благотворителния училищен базар за 1 март .
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Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка по следните въпроси:
• Какви видове предприятия за производството на стоки и услуги има?
• Хора с какви професии работят там?
• Каква е връзката между природните дадености и потребностите на хората в населените
места?
Критерии за оценяване:
1. Назовава видовете предприятия и професии
на хората, които работят там.
2. Работи в екип, като спазва изискванията за
безопасна работа.
3. Естетически вид и завършеност на изделията.
5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ и ги запознайте с проекта „Панаир на
цветята“, чиято цел е учениците да участват в процеса на разработване и реализация на концепция
за малък бизнес – търговия с цветя, както и със
съпътстващите стоки и услуги, свързани с тях . Съ-
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общете им, че от тази седмица в продължение на
един месец ще работите по този проект и той ще
завърши с базар, на който фирмите ще представят своите щандове с цветя, аксесоари, препарати и изделия, използвани в търговията с цветя .
Работата по проекта предполага добра екипна
организация, която на този етап изисква учениците да изпълнят следните задачи:
1. Да образуват фирми, които в проекта ще бъдат търговци на цветя. За целта е необходимо да
обсъдят и отговорят на въпросите от приложение 31, с. 58.
2. Да разпределят ролите и задачите между работниците във фирмата.
3. Да извършат проучване на пазара за цветя
от приложение 30, с. 57.
Обяснете, че резултатите за всеки етап от работата по проекта се записват в приложение 33 и
34, с . 60 – 61 .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите, като във всеки от тях
включите ученици с различни възможности . Изпълнете първия етап от работата по проекта – образуване на фирми и работа по приложение 31,
с . 58 . Разпределяне на ролите и задачите между
работниците във фирмата . Поставяне на задачата
за проучване по приложение 30, с . 57
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време, като резултатите се
попълват в приложение 31, с . 58 и приложение
30, с . 57 .

ТЕМА 22:
ПАРИТЕ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за размяната на стоки и услуги?
Направете уводна беседа за задоволяването
на потребностите в миналото чрез размяната на
ресурси, стоки и услуги . Дискутирайте текста по
следните въпроси: Как в миналото хората задоволявали своите потребности? Посочете примери
за размяна, която извършвате със съучениците и
приятелите си.
2. Ще науча как са възникнали парите.
Въвеждане на ново понятие („пари“). Използвайте текста, за да въведете новото понятие . Попитайте учениците: Защо размяната на стоки и услуги губи своето значение? С кое средство хората
заменили размяната на стоки и услуги? Коя е паричната единица в Европейския съюз? А в САЩ,
Русия, Канада, Австралия?
3. Къде? Какво? Как?
Прочетете текста „Кратка история на парите“
– РЛ, с . 6 и дискутирайте: Какви предмети използвали хората в миналото като средство при размяната на стоки и услуги? Защо участниците на
пазара приемат златните и сребърните монети

като посредник при размяната? Как се появили
книжните пари?
Учениците изпълняват задачата в РЛ, с . 6 .
4. Можем да изработим дърво на парите.
Припомнете правилата за безопасна работа .
Учениците работят в два екипа по поставените задачи . Поощрете ги да проявят креативност при избора на материала за изработването на дървото
(картон, мукава, хартия, пластмаса, клонка и др .) .
Напишете на дъската критериите за оценка на
изделията:
• Правилно изпълнение на операциите .
• Разпознаване на паричните единици .
• Естетически вид и завършеност на изделието .
Поставете изделията на подходящо място в
класната стая .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка – РЛ, с . 7 .
Критерии за оценяване:
1. Дава примери за парите като посредник при
размяната на стоки и услуги.
2. Работи в екип, като спазва изискванията за
безопасна работа.
3. Естетически вид и завършеност на изделието.
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5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
Вариант 1. Работа в клас.
След приключване на практическата задача
фирмите представят резултатите си от:
1 . Проучването на пазара за цветя .
2 . Избора на име, фирмен знак и цели на фирмата .
Поставят се задачите за урок 23 . Всяка фирма
да проучи, обсъди и предложи:
1 . Колко пари ще са нужни на фирмата за участието в „Панаира на цветята“?
2 . Как ще набавите тези пари?
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Нека екипите проучат в интернет и да донесат в
училище рекламни материали, съдържащи цените
на цветя и съпътстващите ги стоки и услуги . Използвайте за ориентиране в тази задача приложение 32, с . 51 .
Информационен базис
В своето историческо развитие хората, фирмите
и държавите стават все по-специализирани в производството на стоки и услуги, търговията се развива
бурно . Поради тези причини натуралната размяна
започва да губи своето значение . Хората намират
ново средство, което става посредник при размяната на стоки, услуги и ресурси, и го наричат пари .
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Парите реализират същността си чрез своите
четири функции:
• Средство за обращение – те са посредник
при размяната на стоки и услуги и премахват
неудобството от несъвпадение на желанията
на участниците в нея .
• Мярка на стойността – парите служат като
средство за оценяване на стоките и услугите .
• Платежно средство – действието на тази
функция се проявява в случаите, когато стоката или услугата не се заплаща в момента на
получаването им, а въз основа на отложено
или разсрочено плащане – при закупуване на
жилище на кредит или кола на лизинг, при
изплащане на работна заплата, при плащания
с кредитна карта .
• Средство за натрупване (богатство) –
колкото по-стабилна и предсказуема е стойността на дадена стока, толкова по-добре е тя
да се използва като средство за натрупване .
Когато парите изпълняват тази функция във
вид на злато, банкноти, ценни книжа и монети,
са относително най-защитени и сигурни .1
Кавданска, М. В страната на икономиката. Какво?
Кога? Как? Благоевград, 2010, с. 57 – 58.

1

ТЕМА 23:
ПЪТЯТ НА ПАРИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за използването на парите?
Актуализирайте знанията от предишния урок за
появата на парите като посредник при размяната
на стоки и услуги . Прочетете текста и го коментирайте . Попитайте учениците: Кога хората приели парите като посредник в размяната на стоки
и услуги? Защо хората признават парите като
удобно средство за плащане?
2. Ще науча как се движат парите.
Обяснете кръга на движение на парите чрез
схемата и текста . Попитайте учениците: Как парите променят собственика си и се движат „от
ръка на ръка“? Посочете примери.
3. Къде? Какво? Как?
Насочете вниманието на учениците върху значението на спестяването на пари . Попитайте
учениците: Къде хората съхраняват спестените
пари? Кой според тях е най-сигурният начин за
съхраняване на парите?
4. Мога да изготвя бюджет за Панаира на цветята.

Всяка фирма след направеното проучване съставя бюджет върху приложение 32, с . 61 . Напишете на дъската критериите за оценка:
• Правилно ли са подбрани стоките и услугите
за Панаира на цветята?
• Подходяща ли е предложената цена?
• Правилно ли е съставен бюджетът?
След приключване на работата представител на
фирмата презентира бюджета пред класа . Дискутирайте с учениците по зададените критерии .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка по следните въпроси:
• Какви стоки и услуги ще предложите на Панаира на цветята?
• Колко пари ще са необходими на фирмата за
участие в панаира?
• Как ще набавите необходимите пари?
Критерии за оценяване:
1. Представя с примери кръга на движение на
парите.
2. Съставя бюджет по предварително проучване
на цени.
3. Аргументирано представя бюджета пред класа
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5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
Вариант 1. Работа в клас.
След изпълнението на практическата задача
всяка фирма представя и аргументира пред класа
своето решение за бюджет и начините за набавяне на парите . Дайте възможност на учениците от останалите фирми да поставят въпроси и
да дадат препоръки на представящата се фирма,
които ще помогнат за актуализиране на бюджета
є, както и за идеи за набавяне на необходимата
сума . Резултатите от обсъждането се записват в
приложение 33, с . 60 .
Поставете задача за тема 24 – учениците да
проучат, набавят и донесат в училище разнообразни рекламни материали .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
В извънурочно време съобразно възможностите си учениците проучват и набавят разнообразни
рекламни материали – списания, дипляни, флаери, файлове с реклами в интернет, видео клипове,
модели на фирмен знак и информационни табели,
необходими за изпълнение на задачите по проекта, посочени в този урок .
Информационен базис
Парите въплъщават в себе си стойността на стоките, услугите и ресурсите в стопанството на дадена държава . Поради това количеството пари трябва да превишава общата стойност на тези блага .
Обикновено парите, които са в обращение, винаги
са по-малко от количеството произведени стоки,
услуги и ресурси, тъй като в хода на покупко-продажбата „се обръщат“ по няколко пъти в годината,
т .е . всеки паричен знак в течение на 1 година преминава от „ръка на ръка“, променя своя собственик няколко пъти . Този процес се нарича Кръг на
обращение на парите . Изобразен е графично и
са посочени етапите му в тема 23 на с . 50 .
Колкото по-бързо се завъртат парите, толкова
по-малко от тях са нужни за нормалното функциониране на икономиката на държавата . Ако хората и
домакинствата натрупват парите си в „буркани“, то
те сами изключват тези пари от оборот . Това може
да предизвика недостиг на парите в обращение,
което налага пускането на допълнителни емисии, а
това води до увеличаване на инфлацията .1

1

Пак там, с. 59.
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ТЕМА 24:
БАНКИТЕ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за спестяването на пари?
Направете уводна беседа за значението на парите в живота на хората, разумното им използване и съхраняване . Дискутирайте текста по следните въпроси: Защо трябва да се спестяват пари?
Какви потребности могат да се задоволяват със
спестените пари?
2. Ще науча какво е банка и какви услуги извършва тя.
Въвеждане на ново понятие („банка“). Използвайте текста, за да въведете новото понятие .
Разкажете за услугите, които извършва банката .
Обяснете на учениците, че банката предоставя
пари назаем – кредити . Подкрепете с примери
използването на банкови карти .
3. Къде? Какво? Как?
Разкажете за произхода на думата „банка“, за
първите банкери и по възможност организирайте
посещение в банка .
4. Мога да изчисля какъв заем (кредит) да
взема от банка.

Прочетете разказа „Яна и банката“ в РЛ, с . 8 и
дискутирайте услугите, които предлага банката на
Яна и на нейната майка . Насочете вниманието на
учениците към таблици 1 и 2, РЛ, с . 9 .
При заем за 1 г . – 3000 лв ., цена на услугата на
банката – 300 лв ., месечната вноска е 3300/12 =
275 лв .
При заем за 2 г . – 3000 лв ., цена на услугата на
банката – 600 лв ., месечната вноска е 3300/24 =
150 лв .
Обсъдете и предложете най-доброто решение
за семейството на Яна . Аргументирайте предложението си .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка по следните въпроси:
• Къде е най-сигурно да съхраняваме парите
си? Защо?
• Какви услуги предлага банката?
• Защо банката начислява „цена на услугата“
върху месечната вноска по кредита?
• Когато в училище не ви стигнат пари за закуска и помолите приятел да ви услужи/даде
назаем с определена сума, връщате ли му повече пари? Защо?

Критерии за оценяване:
1. Изброява услугите, които предоставя банката.
2. Изчислява месечна вноска по заем от банката.
3. Взема и аргументира решение за банков заем.
5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
Вариант 1. Работа в клас.
След приключване на работата по основната
тема на урока отделете време на фирмите за обсъждане на идеите си и организация на рекламната си кампания:
• Какъв вид рекламни материали ще използват?
• Къде ще ги разпространяват?
• Как ще изглежда фирменият им знак?
• Как ще изглеждат информационните табели
за стоките и услугите, които предлагат?
• Как ще разпределят между членовете на фирмата видовете рекламни материали, които
всеки трябва да изработи?
Резултатите от обсъждането се записват в приложение 34, с . 61 .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Фирмите обсъждат идеите си и вземат решение
за организиране на рекламната си кампания в
извънурочно време . Записват резултатите в приложение 34, с . 61 .
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Информационен базис
Институциите, които помагат парите да изпълняват своите функции, регулират количеството им
с цел запазване на тяхната стойност и по този
начин управляват паричния пазар, са банките . Те
са финансови учреждения, които приемат пари за
съхранение, отдават ги на кредит, купуват и продават валута и са посредник при разплащанията
между фирмите .
Основните дейности на банката са:
• Управление и осъществяване на плащанията
между гражданите и фирмите .
• Приемане на спестовни влогове и депозити .
• Кредитна дейност .
• Издаване на банкови карти (кредитни, дебитни) и чекове .
• Провеждане на валутни сделки .
• Покупка, продажба, управление и съхранение
на ценни книжа .
• Участие в емисии на ценни книжа, съхранение на ценности и др .1

1

Пак там, с. 60.

68

ТЕМА 25: В БАНКАТА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за услугите, които се извършват
в банката?
Актуализирайте знанията от предишния урок
за услугите, които банката предоставя на своите
клиенти . Прочетете текста и го коментирайте . Попитайте учениците: Къде се извършват услугите в
банката? Какви надписи на табелките на гишетата показват вида на услугата, която гражданите
получават?
2. Ще си припомня как се използват услугите
на банката.
Учениците разглеждат схемата на РЛ, с . 10 и изпълняват задача 1 .
3. Къде? Какво? Как?
Запознайте учениците с предлаганата услуга от
някои банки „Банкова карта за деца“ и възможностите за нейното използване, както и правилата,
които трябва да спазват при съхраняването є .
4. Мога да реализирам идея за откриване на
малка банка.
Обяснете на учениците правилата на играта
„Малка банка“: Класът се разделя на екипи. Разпре-

делят се ролите на клиентите и длъжностите на
служителите в банката – РЛ с. 10, задача 2. Определят се основните гишета в банката, надписват
се табелки (може и име на банката). Определя се
видът на банковата услуга. Всеки екип изиграва
играта пред класа.
Запишете на дъската критериите за оценка:
• Познавам услугите, които предоставя банката .
• Определям правилно длъжностите на служителите в банката .
• Представям ясно пътя за получаване на определена банкова услуга .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка по следните въпроси:
• Какви услуги предоставя банката?
• Какви са длъжностите на служителите в банката?
• Как да получим определена банкова услуга?
Критерии за оценяване:
1. Изброява услугите, които предоставя банката.
2. Определя точно длъжностите на служителите
в банката.

3. Спазва правилата за работа в екип.
5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
Вариант 1. Работа в клас.
В заключителната част на урока всяка фирма
представя своите идеи за рекламна кампания, както и готовността на изработените рекламни материали за панаира .
Поставете задача за тема 26 . Всяка фирма да
обсъди и изготви списък с необходимите стоки
(цветя, саксии, луковици, семена, почва за саксии,
сандъчета, кошнички, опаковъчна хартия, аксесоари за украса, препарати за удължаване на трайността на цветята и др .), услуги (аранжиране на
букети, доставка на цветя по домовете и др .), както
и рекламните материали за своя щанд на панаира, да определи цените на стоките и услугите, да
изготви ценоразпис и табелки с цените за всяка
стока и услуга .
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ТЕМА 26:
ДЪРЖАВАТА И УСЛУГИТЕ Є ЗА ГРАЖДАНИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
В извънурочно време фирмите изготвят списък с
необходимите за панаира стоки, услуги и рекламни
материали за своя щанд, ценоразпис и табелки с
цени .
Резултатите от изпълнението на дейностите се
записват в приложение 34, с . 61 .
Информационен базис
Основните дейности на банката са:
• Управление и осъществяване на плащанията
между гражданите и фирмите .
• Приемане на спестовни влогове и депозити .
• Кредитна дейност .
• Издаване на банкови карти (кредитни, дебитни) и чекове .
• Провеждане на валутни сделки .
• Покупка, продажба, управление и съхранение
на ценни книжа .
• Участие в емисии на ценни книжа .
• Съхранение на ценности и др .
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План за работа
1. Какво знам за участието на държавата при
задоволяването на обществените потребности?
Актуализирайте знанията на учениците за потребностите на гражданите чрез уводна беседа,
като ги попитате: Кои потребности хората могат
да задоволяват сами? Задоволяването на кои потребности не е по силите на отделния човек?
Въвеждане на новото понятие („обществени
потребности“).
Използвайте текста за въвеждане на новото понятие . Попитайте учениците могат ли да посочат
примери за дейностите, които държавата осигурява за задоволяване на обществените потребности . Дискутирайте най-важните дейности, които
държавата изпълнява за осигуряване на благосъстоянието на гражданите . Учениците обосновават
своето мнение и изпълняват задача 1 в РЛ, с . 11 .
2. Ще науча какво представляват данъците.
Въвеждане на ново понятие (данъци) .
Използвайте текста, за да въведете новото понятие . Попитайте учениците: Как държавата осигурява парите за задоволяване на обществените
потребности? Как парите, платени като данъци,
отново се връщат при хората?
3. Къде? Какво? Как?
Дискутирайте по въпроса: Защо, държавата налага санкции на фирмите и хората, които не плащат своите данъци? Работете по РЛ с . 11, задача
2 и след изпълнението є отделни ученици да представят и аргументират своите решения .
4. Мога да изработя великденска украса.

Всяка фирма изработва оригинална великденска украса за своя щанд на панаира . Учениците
може да изработят различни изделия, като определят сами последователността на операциите и
организират работата си като поточна линия или
самостоятелно . Може да изработят и предложената кошница от хартия . Определят цени и надписват табелки за цветята, стоките и услугите, които
ще предлагат на панаира . Припомнете правилата
за безопасна работа .
Напишете на дъската критериите за оценка на
изделията:
• Подходящо ли е изделието за великденска украса?
• Прецизност на операциите.
• Естетически вид и завършеност на изделието.
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка по следните въпроси:
• Кои потребности хората не могат да задоволяват сами?
• Какви дейности изпълнява държавата за задоволяване на обществените потребности?
• Върху кои свои доходи семейството плаща
данъци?

Критерии за оценяване:
1. Посочва примери за обществени потребности на гражданите.
2. Изброява доходи, върху които хората и фирмите плащат данъци.
3. Качествено и завършено изделие.
5. Работя по проект „Панаир на цветята“.
Вариант 1. Работа в клас.
Фирмите обсъждат идеи за изработване на още
кутии за подаръци или аранжиране на цветя от
отпадъчни материали . Довършва се работата по
изработването на рекламните материали и табелките с цени на стоките и услугите, предлагани от
всяка фирма . Поставете задачи за откриването на
панаира през следващата седмица .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
През следващата, последна седмица от реализирането на проекта фирмите изпълняват следните задачи:
• да се договорят помежду си и с ваша помощ
да определят подходящо място в училище за
базара;
• да осигурят за своите щандове изработените
от тях изделия;
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и ред, защита от бедствия, радио и телевизионни канали и др .) .
• Мерки за икономическа сигурност и защита
на правата на личността, семейството и майчинството .
• Осигуряване на цялостна икономическа стабилност и растеж .
• Организиране на стабилна монетарна система .
• Роля по опазване на природната среда .
Всички тези видове държавна дейност предполагат определени разходи и могат да се превърнат
в индикатори за несъстоятелност на държавата .
Държавният бюджет е източник на средствата за покриване на разходите, които държавата
извършва по горепосочените дейности, както и
за заплащането на ресурсите, стоките и услугите,
които тя закупува . Той се формира от данъците .
Данъците са задължителни плащания от гражданите, домакинствата и фирмите, които постъпват в държавната хазна, след което се изразходват за цели, постигането на които е в полза на
благото на хората . Те представляват точно определена от държавата сума пари, която всички
фирми, учреждения, предприемачи и граждани,
които получават определен доход и/или притежават имущество, трябва да заплащат на държавата .

• да

набавят допълнителни материали: опаковъчна хартия, ленти и аксесоари за аранжиране на цветята;
• да осигурят рекламните материали;
• да поканят своите съученици от другите класове, учители, родители и приятели на откриването на Панаира на цветята .
Резултатите от изпълнението на дейностите се
записват в приложение 34, с . 61 .
Информационен базис:
Всяко общество установява определени рамки
на законодателство и правов ред като гаранция
на своето съществуване . Пазарната икономика не
може да съществува без защита на правото на
собственост и без закони, гарантиращи спазването на условията на сключените договори .
В тези условия държавата насочва дейността
си в следните области от стопанския живот:
• Защита и поощряване на конкуренцията .
• Преразпределяне на доходите .
• Предоставяне на икономическа информация
и услуги с цел по-доброто функциониране на
пазара .
• Предоставяне на блага за обществено ползване (образование, здравни грижи, социални
дейности, паркове, водоснабдяване, сигурност
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ТЕМА 27:
ПАНАИР НА ЦВЕТЯТА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
План за работа
1. Рефлексия.
Преди откриването на Панаира на цветята дискутирайте с учениците, като ги провокирате за бъдат самокритични, по следните въпроси: Какво ти
беше най-интересно при изпълнението по проекта?
Какво те затрудни? Как се справи – самостоятелно
или с помощ? Какво научи за екипната работа във
фирмата? За какво ще използвате приходите, получени от продажбата от вашия щанд?

5 лв.

6 лв.

4 лв.

2. Обобщение.
Разгледайте снимките на с . 58, задачи 1, 2, 3,
4 и направете обобщителна беседа по основни
въпроси от изучаваните теми:
• Хора с какви професии работят в предприятията? А във фермите?
• Защо са се появили парите?
• Защо хората предпочитат парите пред пряката размяна на стоки и услуги?
• Какви услуги предлагат банките?
• Може ли движението на парите да се осъществява без банките?
• Защо хората и фирмите плащат данъци?
• За какво държавата използва тези пари?
3. Провеждане на Панаир на цветята.
Учениците са организирали своята рекламна
кампания през изминалата седмица, поканили са
приятели, учители, родители и съученици от другите класове в определено време . На подходящо
място в училище за панаира на цветята – зала,
фоайе, класна стая, ученическите фирми подреждат своите щандове . Насочете вниманието им към
интересното оформяне и аранжиране:
• подходящо място за саксийни цветя;
• рязани цветя;
• букети;

• табелки с наименования и цени на стоките;
• лист с предлаганите от фирмата услуги;
• работната книжка по проект „Панаир на цветята“;

• място за спечелените от продажбите пари .

Насочете вниманието на учениците към начините за привличане на клиенти сред гостите на
панаира . Направете снимки на Панаира на цветята . Популяризирайте Панаира на цветята в училищния сайт, вестник и провокирайте учениците
към провеждането на подобни проекти . Помогнете на учениците да вземат решение за разумно
използване на спечелените пари в подходящи каузи . Част от цветята могат да останат като украса
в класната стая или в коридорите на училището .
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ТЕМА 28:
МОСТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за конструкцията?
Във въвеждащата част актуализирайте знанията
на учениците за материалите, от които се изработват изделията, и за тяхната конструкция . Обсъдете изображенията на снимките . Нека учениците
посочат и други примери за материали, от които
се правят мостове . Преминете към информационната част, след като припомните, че материалите имат различни свойства – здравина, твърдост,
еластичност, пластичност и др .
2. Ще науча какво е устойчивост на конструкцията.
Използвайте текста, за да разкриете, че устойчивостта на конструкцията зависи както от материалите, от които е изработено изделието, така и
от разположението на конструктивните елементи
в него . Нека учениците отговорят, ако знаят, как
се наричат професиите на хората, които се занимават с конструиране и проектиране .
3. Къде? Какво? Как?
Текстът дава информация за причините за рух-
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ването на моста „Моранди“ в гр . Генуа (Италия)
през 2018 г . В него като основни слабости, допуснати от архитекта, са посочени: неустойчивите
материали, грешките в изчисленията и неустойчивата конструкция . За възстановяване на моста е
предложена промяна в конструкцията му и подмяна на материалите, с което се отговаря и на поставения въпрос .
4. Мога да направя модел на мост.
Практическата задача включва изработване на
модел на мост .
Използвайте приложенията от албума, снимката на модела и етапите на технологията, за да
представите на учениците изработването на изделието . Видео материалът в електронния учебник
също е много полезен . Ако някой от учениците
има нужда, му окажете помощ .
Дайте възможност на учениците да изпробват
устойчивостта на модела . Нека помислят дали, ако
променят конструкцията му, ще стане по-устойчив .
Обърнете внимание на правилата за безопасност при работа с ножица .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа от-

ново насочете вниманието на учениците към новото знание . Заедно с децата проведете кратка
заключителна беседа за устойчивостта на конструкцията, като я свържете с изпълнението на
практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на моста. Как се справи? Оцени своята работа и тази на твоите съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Изпълнява ли основното си предназначение?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.
3. Може да даде идеи за промяна на конструкцията.
5. Работя по проекта „По суша, въздух и вода“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към предстоящите задачи в
рубриката „Работя по проекта“ .

ТЕМА 29: НАКЛОНЕНА РАВНИНА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за простите механизми?
Във въвеждащата част актуализирайте знанията
на учениците за простите механизми – колело и
ос, лост и макара, изучавани в предишните години по технологии и предприемачество . Използвайте изображенията на снимките . Нека учениците посочат и други примери за приложението
на простите механизми . Преминете към информационната част, като зададете последния въпрос,
чийто отговор е наклонена равнина .
2. Ще науча какво е наклонена равнина.
Обяснете на учениците какво представлява наклонената равнина и как този прост механизъм
като вече изучените помага на човека да пести
сила . Дайте примери, като използвате изображенията на снимките . Отговорете на въпросите,
следващи текста .
3. Къде? Какво? Как?
Текстът дава интересна и любопитна информация за съоръжение, наречено фуникуляр, което е
рядко срещано в България . Доста популярно е в
цял свят, но в нашата страна го има само на две
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места – във Велико Търново и в Цари Мали град .
Можете да излезете с предложение и да планирате екскурзия до някой от тези градове . Интересното в това съоръжение е, че то съчетава почти
всички прости механизми – колело и ос, макара,
наклонена равнина и се движи по релси .
4. Мога да направя модел на наклонена равнина.
Практическата задача включва изработване на
модел на наклонена равнина .
Използвайте по-голямо парче велпапе . Видео
материалът в електронния учебник може да ви е
полезен . Ако някой от учениците има нужда, му
окажете помощ .
Нека учениците да изпробват устойчивостта на
модела .
Обърнете внимание на правилата за безопасност при работа с инструментите .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа отново насочете вниманието на учениците към новото знание . Заедно с децата проведете кратка заключителна беседа за наклонената равнина, като я
свържете с изпълнението на практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на наклонена равнина.
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твоите съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Изпълнява ли основното си предназначение?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.
5. Работя по проекта „По суша, въздух и вода“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Добре е във всеки екип
да има ученици с различни възможности . Екипната работа се базира на взаимопомощ при изпълнение на задачите .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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ТЕМА 30:
НАКЛОНЕНА РАВНИНА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за простите механизми?
Във въвеждащата част актуализирайте знанията
на учениците за простите механизми – колело и ос,
лост, макара и наклонена равнина .
2. Ще си припомня какво е наклонена равнина.
Припомнете накратко на учениците какво представлява наклонената равнина и как този прост
механизъм помага на човека да пести сила . Дайте
примери за практическото му приложение .
3. Къде? Какво? Как?
Нека учениците представят пред класа резултатите от проучването (любопитни факти за фуникулярите) по проекта чрез постери или презентации .
4. Мога да направя модел на фуникуляр.
Практическата задача включва изработване на
модел на фуникуляр . Използвайте вече направената в предишния урок наклонена равнина, приложенията от албума, снимката на модела и етапите
на технологията, за да представите на учениците
изработването на изделието . Видео материалът в
електронния учебник дава полезна информация .
Ако прецените, че някои ученици не могат да се
справят самостоятелно, предложете им да работят по двойки или им окажете помощ .
Обърнете внимание на правилата за безопасност
при работа с инструментите .
Дайте възможност на учениците да изпробват модела и да поиграят с него .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по темата на урока:

След приключване на практическата работа отново насочете вниманието на учениците към затвърдяване на знанието чрез кратка заключителна беседа
за наклонената равнина, като я свържете с изпълнението на практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво си припомни този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на фуникуляр. Как се справи? Оцени своята работа и тази на твоите съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите му?
3. Изпълнява ли основното си предназначение?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване
на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.
5. Работя по проекта „По суша, въздух и вода“.
След приключване на работата по темата на урока отделете няколко минути, за да насочите вниманието на децата към рубриката „Работя по проект“ .
Направете оценка на първия етап от проекта . Полезно ли беше проучването, направено от екипите?
Интересно ли беше поднесена информацията пред
класа? Кой от екипите се справи най-добре?

ТЕМА 31:
ПАРАШУТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за техническата рисунка и техническата скица?
Във въвеждащата част актуализирайте знанията
на учениците за това как се представя идеята за
конструиране на едно изделие – чрез техническа
рисунка и техническа скица . Припомнете каква е
разликата между тях . Обсъдете изображенията на
снимките . Задайте въпроса дали тази информация
е достатъчна за производителя и каква информация
още ще му бъде необходима . След това преминете
към информационната част .
2. Ще науча каква информация носят графичните изображения.
Използвайте текста, за да изясните каква информация носят графичните изображения . Акцентирайте на това, че чертежът дава най-точна представа
за устройството, формата и размерите на дадено
изделие . Нека учениците отговорят на поставения
въпрос .
3. Къде? Какво? Как?
Текстът насочва към разчитането на елементарен

77

чертеж . Проучването на чертежа дава информация
за наименованието на изделието, за частите, от които се състои, за неговите размери, за материала, от
който се прави, и др .
4. Мога да направя модел на парашут, като използвам чертеж.
Практическата задача включва изработване на
модел на парашут .
Използвайте работния лист на с . 12, където има
елементарен чертеж на парашут, даден в мащаб 1:1,
т .е . в реални размери . Използвайте част от ненужна
полиетиленова торбичка и оразмерете горната част
на парашута . От комплекта с материали в албума
използвайте конци . Оразмерете и тях . Използвайте
снимката на модела и етапите на технологията, за
да представите на учениците изработването на изделието . Видео материалът в електронния учебник
също е много полезен . Ако някой от учениците има
нужда, му окажете помощ .
Дайте възможност на учениците да изпробват модела . Нека помислят дали, ако променят нещо в конструкцията му, ще лети по-добре – например промяна на тежестта, дължината на конците или дупката,
направена в средата на горната му част .
Обърнете внимание на правилата за безопасност
при работа с инструментите .
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Обобщаване, анализ и оценка на работата по темата на урока:
След приключване на практическата работа отново насочете вниманието на учениците към новото
знание . Заедно с децата проведете кратка заключителна беседа за информацията, която носят графичните изображения, като я свържете с изпълнението
на практическата задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи този час? Опиши технологичния процес при
изработването на модела на парашута. Как се справи? Оцени своята работа и тази на твоите съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Изпълнява ли основното си предназначение?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване
на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.
3. Може да даде идеи за промяна на конструкцията.
5. Работя по проекта „По суша, въздух и вода“.
След приключване на работата по темата на урока отделете няколко минути, за да насочите вниманието на децата към рубриката „Работя по проект“ .
Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа
по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Добре е във всеки екип
да има ученици с различни възможности . Екипната
работа се базира на взаимопомощ при изпълнение
на задачите .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък
инструктаж за работата по този етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа
в извънурочно време .

ТЕМА 32: ВЕТРОХОД –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за техническата рисунка, техническата скица и чертежа?
Във въвеждащата част актуализирайте знанията
на учениците за техническата рисунка, техническата скица и чертежа чрез задаване на въпроси .
Използвайте изображенията от задача 1 в учебника .
2. Ще си припомня как се оразмерява и очертава, като използвам чертеж.
Припомнете накратко на учениците какво представлява оразмеряването . Дайте примери за
практическото му приложение . Попитайте какви
инструменти и пособия се използват при оразмеряването . Напомнете също така, че материалите
трябва да се използват икономично .
3. Къде? Какво? Как?
В тази задача се припомнят различните видове
линии, които са важни за разчитането на чертежа
и носят определена информация .
4. Мога да направя модел на ветроход, като
използвам чертеж, за да сравня големината на
платното с чертежа.

Практическата задача включва изработване на
модел на ветроход . Използвайте приложението
от албума и работния лист на с . 13, където има
елементарен чертеж на ветроход, даден в мащаб
1:1, т .е . в реални размери . Учениците трябва да
сравнят големината на платното на изработвания
модел с чертежа .
Снимката на модела и етапите на технологията
ще ви помогнат, за да представите на учениците
изработването на изделието . Видео материалът в
електронния учебник също дава полезна информация . Ако прецените, че някои ученици не могат
да се справят самостоятелно, им окажете помощ .
Обърнете внимание на правилата за безопасност при работа с инструментите .
Обобщаване, анализ и оценка на работата по
темата на урока:
След приключване на практическата работа отново насочете вниманието на учениците към затвърдяване на знанието чрез кратка заключителна
беседа за разчитането на елементарен чертеж,
като я свържете с изпълнението на практическата
задача .
Въпроси за заключителна дискусия: Какво си
припомни този час? Опиши технологичния процес
при изработването на модела на ветроход. Как се
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ТЕМА 33: ПО СУША, ВЪЗДУХ И ВОДА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ

справи? Оцени своята работа и тази на твоите
съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите му?
3. Изпълнява ли основното си предназначение?
Критерии за оценяване:
1. Спазва технологичните етапи при изработване на изделие.
2. Постига завършен вид на изделието.
5. Работя по проекта „По суша, въздух и вода“.
След приключване на работата по темата на
урока отделете няколко минути, за да насочите
вниманието на децата към рубриката „Работя по
проект“ . Според времето и условията в часа изберете и осъществете един от предложените варианти за работа по проекта .
Вариант 1. Работа в клас.
Организирайте екипите . Добре е във всеки екип
да има ученици с различни възможности . Екипната работа се базира на взаимопомощ при изпълнение на задачите .
Вариант 2. Самостоятелно изпълнение на дейността по проекта.
Организирайте екипите . Направете кратък инструктаж за работата по първия етап от проекта .
Задачата може да остане за самостоятелна работа в извънурочно време .
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В урока се прави преговор на изученото в глобалната тема „Конструкции и модели“ и се установява равнището на усвоените знания и умения . С
тази тема приключва работата по проекта, насочен към конструиране, моделиране и изработване
на модели „По суша, въздух и вода“ .
План за работа
Направете кратка беседа, като използвате
предложените въпроси за рефлексия: Смяташ
ли, че разбираш новите понятия „устойчивост на
конструкция“ и „наклонена равнина“? Можеш ли да
ги обясниш със свои думи? Беше ли ти интересно,
когато работеше по задачите от темите? Как
се справи – самостоятелно или с помощ?
Ако установите, че учениците се затрудняват,
използвайте предложените след рефлексията
опорни въпроси . Припомнете какво е устойчивост
на конструкция . От какво зависи тя? Как хората
представят идеите си за изработване на изделия?
Нека всеки екип покаже работата си така, че
да се видят резултатите от работата по проекта .
Това ще даде удовлетворение и самочувствие на
учениците, ще покажат възможностите си .
Направете кратко обобщение с помощта, с което да се приключи логически работата по темата
на проекта и да се изведат основните моменти от
съдържанието .
Критерии за оценка:
1. Завършеност и красив външен вид на представянето.
2. Интересно представяне.
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ТЕМА 34:
КАКВО НАУЧИХ В 4. КЛАС? –
ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
Равнището на знанията и уменията на учениците
се установява чрез решаване на задачи, свързани с
учебното съдържание в 4 . клас, във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – предназначение на наклонена равнина; здравина и устойчивост на конструкция, студена и топлинна обработка
на хранителни продукти, правила за безопасност;
основни икономически понятия (пари, банка, данък,
обществени потребности); информация и информационни дейности; технически чертеж и др .
Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално .
За успешното провеждане на оценяването е необходимо да се направи преговор на усвоеното в
4 . клас . Дискутира се по предложените задачи на
с . 70 и 71 за около 10 минути . След това се преминава към работния лист, с . 15 и 16 . Всеки ученик
трябва да има химикалка, а за изпълнението на
практическата задача – разнообразни подръчни
материали (хартия и картон, чашки, опаковки и
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др .), ножица, лепило .
За всяка задача се присъждат определен брой
точки според получените резултати . За работата
в работния лист и изпълнението на практическата задача се предвиждат около 25 минути . След
приключване на часа и проверка на отговорите
получените точки се записват в квадратчетата до
всяка задача и се сумират . Качествената оценка
може да се определи ориентировъчно по следната скала: до 10 т . – слаб; 11 – 14 т . – среден; 15
– 18 т . – добър; 19 – 23 т . – много добър; 24 – 27
точки – отличен (максимален брой 27 т .) .
Задача 1. Какви рискове се крият при използването на посочените електроуреди? Свържи .
(Разбира предназначението на уреди и апарати
за бита и тяхното безопасно използване .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи кои рискове са свързани с посочените електроуреди . За верен отговор получава
1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Свържи верните отговори .
Задача 2. В каква последователност се извършва контролът на качеството при приготвяне
на храна? (Свързва рационалната организация с
качеството на продукта .)

Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да посочи последователността при осъществяване на контрола върху качеството при приготвяне на храна . За верен отговор получава 1 точка .
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Постави цифра в празното квадратче .
Задача 3. Как трябва да изглежда работното
място . Отбележи . (Използва и съхранява правилно и безопасно инструменти и материали .)

Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да посочи правилно подреденото и безопасно
работно място . За верен отговор получава 1 точка . Максимален брой 1 точка.
Указание към учениците: Определете и посочете
правилно подреденото и безопасно работно място
Задача 4. Отбележи с „“ операциите, които се
използват при топлинната обработка на хранителните продукти . (Разграничава различни начини за
обработка на хранителните продукти – топлинна
и студена .)
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Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи и посочи операциите за топлинна обработка . За верен отговор получава 1 точка .
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележете в празните
квадратчета операциите за топлинна обработка .
Задача 5. Свържи материалите, от които е
най-подходящо да се направят изделията . (Различава материали с голяма и малка дълготрайност .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да свърже с линия наименованията на материалите и изделията . За всеки верен отговор
получа по 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Свържи двойките материали и изделия, които са подходящи .
Задача 6. Прочети изреченията и отбележи
верните твърдения . (Познава ролята на данъците за осигуряване на обществените потребности .
Свързва ролята на банката с производството и
потреблението .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи кои твърдения са верни и кои –
не . За всеки верен отговор получава по 1 точка .
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Огради ДА или НЕ, за
да определиш дали са верни твърденията .
Задача 7. Кои от посочените обществени потребности се осигуряват от данъците, които събира
държавата? Отбележи с „“ . (Познава ролята на
данъците за осигуряване на обществените потребности .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно задачата и да посочи
за какво се използват данъците . При верен отговор получава 1 точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Прочетете и определете най-важните обществени потребности, които се
осигуряват от данъците .
Задача 8. Определи какви са тези предприятия .
Какви са професиите на хората в тях? Напиши
под всяка снимка . (Разбира значимостта на различните професии в обществения и частния сектор .)
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Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише професиите на хората в различните предприятия . За верен отговор получава 1
точка . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши наименованията на професиите на хората според вида на
предприятието .
Задача 9. Защо банката определя цена за отпускане на заем? Отбележи с „“ . (Свързва ролята на банката с производството и потреблението .
Съдържание на дейностите: От ученика са изисква да определи и напише какво е предназначението на таксата за отпускане на заем . За верен
отговор се присъжда по 1 точка . Максимален
брой 2 точки.
Указание към учениците: Определи и посочи
защо банката събира такса за отпускане на заем .
Задача 10. Направи модел, с който да покажеш
как работникът може да преодолее препятствието . Използвай наклонена равнина, като първо
направиш техническа рисунка . Избери подходящи
подръчни материали и определи самостоятелно
етапите за изработване . (Конструира и моделира,
като използва наклонена равнина .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да изработи модел на приспособление с наклонена равнина за улесняване на повдигането
на товари, като използва подръчни материали и
техническа рисунка по своя идея .
Критерии, по които се оценява изделието:
собствена идея, представена с техническа рисунка; моделът демонстрира принципа на работа на
приспособлението; завършено изделие . Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Направи модел на
приспособление с наклонена равнина за улесняване на повдигането на товари .

5. ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Приложение №14 към т. 14
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА IV КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по технологии и предприемачество
в ІV клас е насочено към разширяване и обогатяване на базисни знания, умения и отношения,
свързани с:
– конструиране и моделиране, изработване на
модели и изделия от хартия, картон, текстил, под
ръчни (отпадъчни) и други материали;
– предлагане и дискутиране на идеи и решения
при опитно-изследователска работа, решаване на
проблеми и разработване на малки проекти;
– позитивно отношение към техниката и технологиите и разбирането на ролята им в живота на
обществото;
– инициативност и предприемчивост чрез работа в екип, разбиране значимостта на различни
професии и необходимостта от лидери за развитието на общността, разширяване на икономичес
ки знания.
С настоящата учебна програма се акцентира
върху изграждане на технологична грамотност и
компетентност, както и развитието на предприемаческа култура, съществена част от общообразователната подготовка на учениците.
Учебната програма за ІV клас включва разнооб
разие от теми, проблеми и дейности, които доразвиват и надграждат придобитите в III клас знания,
умения и отношения. В този клас продължава работата по създаване на условия за генериране на
идеи, тяхното обсъждане и вземане на решения,
като се увеличава делът на самостоятелната работа, на „ученето чрез откриване“, на решаването
на проблеми, на проучванията, на представянето
на идеи. На базата на натрупания опит за скициране на познати изделия в четвърти клас учениците се научават да се ориентират в размерите
на изделие, представено в елементарен чертеж.
Продължава тенденцията за включване на учени-

ците в дейности за проверяване на свойствата на
материалите, в тестване на изработените модели.
Както до III клас, така и в IV клас усвояването на
новите знания се осъществява на широка сетивна
основа, като в центъра на обучението се поставят
практическите дейности. Те не са самоцел, а среда за развитие на познавателните, гражданските
и личностните характеристики на учениците.
Продължава работата за запознаване на учениците със свойствата на технологичните материали. Обръща се внимание на качествата на
материалите, които могат да са полезни при конструирането и моделирането, и на крайните практически резултати при изработването на изделия,
модели. Работата с хартия, картон и леснодостъпни опаковъчни и отпадъчни материали е основна
в обучението по технологии и предприемачество
в IV клас. Акцент се поставя върху устойчивостта
и издръжливостта на конструкции, модели.
Конструирането и моделирането в четвърти
клас се свързват с възможността за формиране
на конкретни технически умения за изграждане
на конструкция, в която са приложени познати
прости механизми – колела и оси, лост, макари,
наклонена равнина.
Знанията за техниката се обогатяват със знания за правилата за използване и пестенето
на електроенергия при ползването на домашни
електроуреди. Акцентира се върху използването
на дигитални устройства за проучване и представяне на информация. Безопасността на работата
се свързва и с възможностите за предвиждане
на риска за себе си и за другите в процеса на
работа с материали и инструменти. Обучението
в инициативност и предприемчивост е насочено
към разширяване на познанията на учениците за
начините на удовлетворяване на обществените
потребности на хората. Учениците се запознават с опростен модел на кръгообразния поток на
пари, продукти и ресурси в икономиката, като се
поставя акцент само върху размяната на пари,
стоки и услуги. Разширява и финансовата грамотност на учениците с понятия като „пари“, „банка“
и др. Учениците осмислят придобитите знания за
ролята на професиите и производството на стоки
и услуги в контекста на обкръжаващата ги среда.
Темите не представят последователността на
учебното съдържание, а спецификата на учебния
предмет, който интегрира две различни в съдържателно отношение области – технологии и предприемачество. Учебната програма предоставя
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свобода при подбора на методи и средства за
постигане на очакваните резултати и при конкретизирането на урочните теми. Тя може да се реализира в проекти, проучвания, в опитноизследователска работа във и извън класната стая,

учебни екскурзии сред природата, посещение на
работно място и др.
Определени дейности могат да се осъществят
извън класната стая, сред природата, на посещение на работно място на родител, екскурзия и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на компеЗнания, умения и отношения
тентност
Техника и безопас- Разбира предназначението на уреди и апарати за бита и тяхното безопасно използване.
ност
Разбира значението на техниката и технологиите в живота на хората.
Свързва рационалната организация с качеството на продукта.
Технологии

Обработва разнообразни материали при изработване на различни изделия и модели.
Използва и съхранява правилно и безопасно инструменти и материали.
Прави студена обработка на продукти за приготвяне на здравословна храна.

Инициативност и
предприемчивост

Разбира движението на парите в общността.
Познава ролята на данъците за осигуряване на обществените потребности.
Разбира значимостта на различните професии в обществения и частния сектор.
Свързва ролята на банката с производството и потреблението.

Конструиране и
моделиране

Предлага идеи, като рисува, скицира и моделира.
Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.
Организира рационално работата си самостоятелно и в група.
Конструира и моделира, като използва наклонена равнина.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Планиране
и обработка

Разграничава различни начини за обработка на хранителните продукти – топлинна и студена.
Изпълнява достъпна готварска рецепта за студена обработка.
Прилага технология за размножаване на растения чрез посаждане и/или посяване на цветя.
Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие.
Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение
на практическа задача.

технологичен
процес
контрол на качеството

Инструменти
и материали

Различава материали с голяма и малка дълготрайност.
Разпознава материали, които могат да се рециклират.
Обработва хартия и картон, като използва макетен нож.
Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали (хартия, картон, метално фолио, тел).
Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на изделие и безопасни условия за работа.

трайност на материалите
безопасност на
труда

Уреди,
машини,
механизми

Дава примери за използване на различни източници на енергия за задвижване
на познати уреди и машини.
Познава устройства и начини за предаване, приемане и съхраняване на информация.
Познава основни информационни дейности като създаване, обработване и запазване на информация.
Познава правилата за безопасна работа с електроуреди (готварска печка, ютия)
и дигитални устройства.
Оценява опасността от неправилната работа с битови уреди.

информационна
дейност
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Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Професии и
предприемачество

Дава примери за движението на парите при размяната им със стоки или услуги.
Свърза необходимостта от данъци с осигуряване на обществените потребности.
Изброява услуги, предоставяни от държавата – образование, здравеопазване,
транспорт.
Посочва банката като предприятие за съхранение на пари и предоставяне на
заеми.
Назовава предприятия в региона и професиите на хората в тях.

пари
данък
обществени
потребности
банка

Конструкции и
модели

Предлага идеи за промяна на конструкцията на изделие.
Използва модел за установяване на свойства и характеристики на технически
обект.
Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично
изображение (рисунка, скица или достъпен чертеж).
Конструира и моделира играчки и изделия по скица или чертеж.
Конструира и моделира прости механизми, включително наклонена равнина.

устойчивост на
конструкция
наклонена равнина

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета
в IV клас – 34.
Препоръчително разпределение на часовете
За нови знания

50%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 44%
За диагностика на входното и на изходното рав- 6%
нище

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката на предлаганите идеи и решения се
осъществява в процеса на конструиране и моделиране и в практическата работа по изработване
на изделия. Практическите умения се оценяват
както чрез отделни задачи, така и чрез комплексната работа по изработване на модели и изделия.
Оценката на уменията за работа с материали и
модули се осъществява и чрез задачи за конструиране и моделиране, в които има разнообразни
инструкции за рязане, огъване, оформяне. Знанията на учениците по темата „Професии и предприемачество“ се оценяват в процеса на практическа
дейност чрез участието в дискусии, обсъждане на
идеи и пр.
При оценяването на знанията, свързани с материалите и техните технологични свойства, се
прави обща преценка на изработено изделие,
която се основава на показатели като завършеност, функционалност, устойчивост. Знанията за
техниката и технологиите се установяват чрез
практически задачи за демонстриране на работата с уреди и апарати, конструиране и моделиране
по тема. Оценяват се и знанията за опазване на
околната среда и здравословния начин на живот.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности са подчинени на
спецификата на конкретните теми и имат междуп
редметен характер. Те са насочени към придобиване на ключови компетентности:
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Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности
в областта на
българския език

дискутиране на идеи;
спазване на правила за общуване;
описване устно на възможни опасности при обработването на различни материали с
инструменти.

Умения за общуване на
чужди езици

използване на някои популярни думи или кратки надписи на чужд език като етикети на
модели или изделия.

Математическа
компетентност и основни
компетентности в
природните науки и
технологиите

изработване на модел или изделие със здравина, устойчивост и издръжливост;
разчитане на размери в достъпни чертежи;
изработване на модели и изделия, които използват прости механизми – колело, ос,
лост, макара и наклонена равнина;
прилагане на различни начини за обработване на материали – рязане, огъване, пробиване, съединяване при изработване на изделия от хартия, картон, метално фолио и
други материали;
оразмеряване и очертаване в процеса на изработване на изделие или модел.

Дигитална компетентност

използване на съвременни информационни средства за проучване на технически проб
леми;
използване на различни начини, устройства и приложения за предаване, приемане и
съхраняване на информация.

Умения за учене

спазване на инструкции и предвиждане на опасности при работа с материали и инструменти;
оценяване на дейности и изяви;
прилага критерии за контрол на качеството при изработване на изделие;
аргументиране и представяне на собствени предложения в рамките на общ проект.

Социални и граждански
компетентности

планиране на работата за изработване изделия и модели;
самооценяване на работата и резултатите от нея и представяне на предимствата им.

Инициативност и
предприемчивост

проверяване на устойчивостта на изработените модели (макети);
предлагане на идеи за пестене на енергия в дома или училището.

Културна компетентност
и умения за изразяване
чрез творчество

изработване на украси за празници и обичаи;
събиране и представяне на рецепти за приготвяне на храна;
спазване на критерии за естетическо изработване на изделия, свързани с празници и
обичаи;
представяне на идеи чрез рисунки, художествено конструиране, оценяване на изделия
по критерии за естетическо оформление;
участие в естетизирането на близкото обкръжение (класна стая, училищен двор).

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин
на живот и спорт

посаждане на цветя или други растения;
сравняване на здравословно и нездравословно хранене;
участие в дейности за събиране на материали за рециклиране;
обсъждане на безопасни начини за работа с инструменти и материали;
участие в дейности, свързани с озеленяване на класната стая или двора на училището.
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Забележка: Посочените дейности са примерни
и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.

